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Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ 
aktivitātes 2.12 ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un 

Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
Eiropas Sociālais 

fonds Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē

  Latvijas Nedzirdīgo savieNības izdevums 



Kā var 
IEStātIES LNS

LNS var iestāties no 18 
gadu vecuma jebkura fiziska 
un juridiska persona, kas atzīst 
LNS statūtus. 

Tos  var izlasīt www.lns.
lv, kā arī iepazīties ar tiem LNS 
centrālajā mītnē Rīgā, Elvīras ielā 
19 vai Informācijas centrā Rīgā, 
Jāņa sētā 5, kā arī  jebkurā no LNS 
deviņām reģionālajām biedrībām 
uz vietas: 
Rīgā, Elvīras ielā 19, 
Rēzeknē, J. Raiņa ielā 5a,   
Daugavpilī, S. Mihoelsa ielā 54,
Smiltenē, Gaujas ielā 28,
Valmierā, Brīvības ielā 44,
Pļaviņās, Aiviekstes pagasts 
1.Maija ielā 7, 
Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24, 
Kuldīgā, Piltenes ielā 20 – 1, 
Liepājā, Kr.Valdemāra ielā 43.

Ja esat nolēmis iestāties LNS 
un izvēlējies, kuras biedrības 
aktivitātēs vēlaties iesaistīties 
(protams, vislabāk dzīvesvietas 
tuvumā), tad jādodas uz šo 
biedrību. Tur būs jāaizpilda 
iesniegums (veidlapu iedos 
biedrībā) un jāpievieno divas 3x4 
fotogrāfijas.

Par jaunu biedru uzņemšanu 
lemj reģionālās biedrības valde. 
Uz valdes sēdi  jāuzaicina arī pats 
cilvēks, kurš vēlas iestāties LNS.

Pēc pozitīva valdes lēmuma par 
uzņemšanu jāsamaksā iestāšanās 
nauda (1Ls) un par apliecību – 
0, 25 Ls. 

Katru gadu  jānomaksā biedra 
nauda (šobrīd 3 Ls). Tiem, kuri 
vēlas LNS iestāties atkārtoti, 
iestāšanās nauda –   5 Ls.

Biedrs jebkurā laikā var 
izstāties no LNS, iesniedzot 
rakstisku paziņojumu savai 
reģionālajai biedrībai.

Mājaslapu apmeklē arī jaunieši, kuri 
nav sasnieguši 18 gadu, bet viņi vēl nevar 
iestāties LNS un līdz ar to ierobežota viņu 
pieejamība LNS mājaslapai. Ko viņiem 
darīt?

Tā tas nav. LNS mājaslapa ir brīvi pieejama 
visiem. Ierobežota pieejamība tikai daļai 
materiālu, kas domāta LNS biedriem.

Un vispār sāksim no sākuma! Tā ir 
mājaslapa LNS, nevis visiem nedzirdīgajiem 
pieaugušajiem un bērniem, bet tieši LNS 
mājaslapa. Un visas runas par informācijas  
nepieejamību šajā gadījumā ir patiešām tukšas, 
jo LNS galvenais pienākums rūpēties par 
saviem biedriem. 

Te nu pēkšņi „pārsteigums” – vai kā tā, vai, 
ko nu darīt? Vienmēr viss bijis bez jebkādas 
piepūles, bet tagad jāpiepūlas! Tā arī vajag būt. 
Ja jau kādu cilvēku interesē LNS, tad jājautā - 
kāpēc viņš nav LNS biedrs? Mūsu mājaslapas 
sadaļā, kas paredzēta tikai biedriem, parādās 
aizvien interesantāka un aktuālāka informācija. 
Tās veidošana prasa nopietnu, sistemātisku un 
rūpīgu darbu. Kāpēc mums būtu jāstrādā ne-
biedru labā?

Nevajag slēpties aiz bērniem, jo pamatā 
jau runā pieaugušie. Es gribētu salīdzināt – 
paskatieties jebkuras bankas mājaslapu. Tur ir 
pilns ar visvisādu informāciju, nu, bet, lai lietotu 
internetbanku, kas ir jādara? Jāreģistrējas! 
Vai cits salīdzinājums – kādas vēl Latvijas 
avīzes var bez maksas izlasīt internetā? Nu un 
atbilde tad ir skaidra – mums pārdzīvojumus 
tēlo cilvēki, kas pieraduši, ka viss viņiem bez 
piepūles, bez  maksas, viss tiek pienests klāt, 
viņus apčubina un apmīļo. Pat tādu mazumu, 
kā reģistrēties mājaslapā, izdarīt nevar.

Par bērniem (manā skatījumā  – tie līdz 18 
gadiem patiešām ir bērni), pirmkārt, lai klusē 
tie kongresa delegāti, kas  balsoja, ka par LNS 
biedriem var kļūt tikai no 18 gadu vecuma. Tā 
jocīgi sanāk: paši nobalso, pēc tam izliekas, 
ka neko nav zinājuši, svētās nevainības! Aha, 
kā tad! PSRS laikos par LNS biedru varēja 
kļūt no 16 gadu vecuma. Kas tad piedāvāja to 
vecuma robežu nomainīt? Ka tik nesanāk tā, ka 
tagad tieši tie paši cilvēki apraud bērnu iespēju 
ierobežojumu. Smieklīgi un nožēlojami! 

Otrkārt. Visu laiku žēlojamies – jaunieši 
nenāk uz LNS, neinteresējas par to, kas notiek 
mūsu organizācijā.  Te pēkšņi izrādās – viņi 
interesējas pat ļoti, satraukušies, ka nevar 
bez maksas izlasīt „Kopsolī” un noskatīties 
videoziņas. 

Treškārt, ja ir nedzirdīgi vecāki, kas nav 
LNS biedri, nu tad bērni gan varētu pajautāt 
mammai vai tētim – bet kāpēc jūs neesat 
iestājušies LNS? Vai bija žēl iestāšanās naudu 
samaksāt? Nu tad kas vainīgs? 

Ceturtkārt, ja vecāki ir dzirdīgi, bet bērni 
ir nedzirdīgi. Ko neiegūst ne-biedri? Runāsim 
nevis vispārīgi, bet konkrēti. Tātad viņi nevar 
izlasīt LNS valdes un Domes sēžu protokolus. 
Vai to  nedzirdīgajiem bērniem vajag?

Par avīzi „Kopsolī” – ja gribas izlasīt 
LNS preses izdevuma jaunākos  numurus, tad 
kāpēc gan to vecāki nevarētu bērniem pasūtīt? 
Palūdziet viņiem, tas izdarāms tik vienkārši! 

ikviens var kļūt par Lns biedru

Izvēles jautājums – vai kļūt par LNS biedru –  lika daudziem pārdomāt savu attieksmi 
pret LNS tagad, kad projekta "Klusuma pasaule" ietvaros atvērusiess jaunā LNS 
mājaslapa, kurai ir daļēji ierobežota pieeja LNS ne-biedriem. Izvēršas pat diskusijas 
par šo jautājumu, ir dažādi viedokļi. Būtība ir tāda, ka ne-biedriem ir ierobežota pieeja 
jaunākām videoziņām, avīzes „Kopsolī” elektroniskās versijas jaunākajiem numuriem, 
foto un video galerijai, komentāru pievienošanai rakstiem un LNS valdes un Domes 
lēmumiem.

Šajā sakarā sniegt interviju „KS” piekrita LNS prezidents arNoLDS PavLINS.
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Tāpat kā pasūta „Dienu”, 
„Neatkarīgo”, tikai daudz 
lētāk. Vai runa tomēr ir 
par bezmaksas pieeju? 
Bet kāpēc gan mums būtu 
ne-biedriem jānodrošina 
bezmaksas avīžu lasīšana? 

 Nu un vēl paliek – 
videoziņas, kas stāsta par 
LNS, Latvijas un pasaules 
notikumiem. Visu var 
izlasīt tajā pašā internetā 
– LNS ziņu jaunumi 
brīvi pieejami bezmaksas 
sadaļā.

Tātad atbilde uz 
jautājumu – ja LNS mājas 
lapu apmeklē nedzirdīgie 
jaunieši, ko darīt? Lasīt, 
ko citu! Esmu priecīgs, ka 
jūs apmeklējat LNS mājaslapu, dariet to arī turpmāk. Un tad, kad jums būs 18 gadi, stājieties 
LNS par biedriem. Mēs arī turpmāk darīsim, cik spēsim, lai tikai LNS biedriem domāto 
informāciju  padarītu aizvien interesantāku un bagātāku.  

LNS sistēmā ir arī tādi cilvēki, kas seko savienības dzīvei, atbalsta to, strādā tajā, 
bet nav LNS biedri. Ko viņiem darīt, lai varētu piekļūt tai pašai informācijai, kas būs 
pieejama LNS biedriem?

 Nepiekrītu, tā ir virspusēja runāšana. Ja jau dzīvo līdzi savienības darbībai, tad kāpēc 
cilvēks nav iestājies par biedru? Kas traucējis? Tās bieži vien ir tukšas runas – es atbalstu, 
es piedalos, es dzīvoju līdz. Ja tā ir, tad kāpēc tu neesi biedrs? Ir mums cilvēki, kas strādā 
sistēmā, bet par biedriem nevēlas būt. Nu lai strādā, kas tad ir? Ja nostrādā gadu desmitus un 
nav izteicis vēlmi kļūt par biedru, tad šāds cilvēks skaidri parāda savu attieksmi pret LNS, 
pret nedzirdīgajiem. Tātad te viņam vienkārši ir darbavieta. Tad kāpēc no mūsu puses būtu 
jāklājas plakani viņa priekšā? Samaksājam algu, un tas viss – punkts! Un, ja grib piekļūt 
tai pašai informācijai (nezin gan kāpēc, ja jau līdz šim nav LNS biedrs),  tad lai mēģina vēl 
iestāties LNS. Varbūt pat izdosies!

tuvojas Nedzirdīgo savienības dzimšanas diena. vai LNS plāno kādu akciju, 
piemēram,  atlaides maksai par iestāšanos ?

Nē. Mēs nemakšķerējam jaunus biedrus ar atlaidēm. Mēs nepārdodam vecas, plauktos 
iegūlušas grabažas. Mēs esam atvērti jauniem cilvēkiem, bet ieinteresētiem, tādiem, kas paši 
vēlas iekļauties mūsu organizācijā. Tas viņiem nopietni jāgrib.

tie, kuriem nav šī –  biedra statusa, mēdz jautāt, kāds labums būs, ja iestāsies LNS. 
Ko jūs viņiem teiktu?

Ja kāds jautā par labumu, ko dos LNS, tad labāk nemaz nestāties un doties uz sociālās 
palīdzības dienestu. Sava labuma meklētājus mums nemaz nevajag, LNS nav nekāda slaucama 
govs. Ja interesē kopējas darbības, ja ir kopējas intereses un  mērķis iekļauties kopējā dzīvē, 
tad – laipni lūdzam, ikviens gaidīts vienmēr. Ir tāds ļoti vecs teiciens: neprasi, ko (LNS) tev 
dod; domā, ko tu pats vari dot (LNS). Lūk, ar tādu attieksmi jānāk un jāgrib kļūt par biedru 
lielā un strādīgā kolektīvā. Bet tiem, kas nāk kaut ko dabūt sev, tiem vienmēr būs par maz, 
labāk, lai meklē sev citu organizāciju. Mēs kaut kā iztiksim bez viņiem.

 Un ne-biedriem es gribu teikt vienu vienkāršu lietu. Padomājiet par to labi – LNS bez 
jums dzīvo tīri labi, jūs bez LNS – slikti. Ja jums ir vai arī būs grūti, kur jūs iesiet? Kas 
palīdzēs? Mēs bijām, esam, būsim otrās mājas simtiem un tūkstošiem nedzirdīgo. Tikai no 
katra paša atkarīgs tas, vai viņš mūsu pastiepto roku satvers. Mums nekas nevienam nav 
jālūdz, nav jāpiedāvājas – mēs esam kā māte, kā tēvs, kā ģimene. Jūsējā. Nespļaujiet akā, no 
kuras jādzer.

No ReDaKcijaS.  Šī intervija, cerams, sniedza jums vispusīgu vielu 
pārdomām par intervijas virsrakstā minēto jautājumu: Vai vērts būt LNS biedram? 
Pastāv daudzas labas, nenovērtējamas lietas, ko LNS ir izdarījusi nedzirdīgo labā. 
Mēs ne vienmēr to tik tieši uzreiz to izjūtam un uzzinām. 

Diskusija, ko izraisījusi jaunā mājaslapa, liek padomāt, ko nedzirdīgajam 
cilvēkam nozīmē LNS. Mūsu savienībai ir liela autoritāte valstī, sava noteikta 
svarīga vieta sabiedrības daudzveidīgajā struktūrā. Tā kā nešaubieties – nāciet 
mūsu pulkā, un panākumu veiksme biežāk būs ar jums!

ja tev vai taviem draugiem, vai paziņām nav zināms, kā var iestāties LNS, to 
noskaidrot ir vienkārši. 

Latvijā ir 9 reģionālās biedrības, kur var iegriezties un parunāt ar biedrību 
vadītājiem par to (to adreses skatiet tajā pašā LNS mājaslapā, par kuru bija runa 
šajā intervijā: www.lns.lv).

 informāciju darbdienās varat saņemt  LNS centrālajā mītnē – Rīgā, elvīras ielā 
19, kā arī informācijas centrā un laikraksta „Kopsolī” redakcijā – Rīgā, jāņa sētā 
5 (iii stāvā). Laipni lūgti!

JaUNāS MāJaSLaPaS 
aPMEKLĒtāJI DZĪvo 

29 vaLStĪS
INESE IMMUrE

Kopš 1. marta  Latvijas Nedzirdīgo 
savienībai (LNS) ir jauna mājaslapa. ar 
savu pievilcīgo dizainu tā ir piesaistījusi 
daudzus apmeklētājus ne tikai no 
Latvijas, bet arī no daudzām ārvalstīm.

No 1. līdz 15.martam mājaslapu kopā 
apmeklējuši 5080 cilvēki no 29 valstīm. 
4855 apmeklētāju ir no Latvijas, 57 – ASV, 
39 – Lielbritānijas, 26 – Igaunijas, 13 – 
Somijas,  9 – Lietuvas, Islandes un Krievijas, 
8 – Austrijas, 6 –  Vācijas un Dānijas, 
5– Beļģijas, 4 –  Šveices, Austrālijas un 
zviedrijas, 3 –  Francijas un Slovēnijas. No 
Čehijas Republikas, Īrijas, Itālijas, Polijas, 
Spānijas, Ukrainas, Holandes un Izraēlas 
2 apmeklētāji. Savukārt pa 1 cilvēkam 
ir no Kanādas, Kazahstānas, Serbijas un 
grieķijas. Tātad LNS mājaslapā ielūkojās 
vidēji 360 cilvēki dienā.

Uz 16. martu mājaslapā reģistrējušies 
245 LNS biedri un projekta "Klusuma 
pasaule" klienti. Šis skaitlis varēja būt 
lielāks, jo reģistrēties mēģinājuši ļoti daudz 
cilvēku. Diemžēl reģistrēšanās procedūra 
vairākiem sagādājusi grūtības. Tāpēc 
mēģināšu soli pa solim aprakstīt, kā to darīt.

1. atveriet LNS mājaslapu un 
nospiediet pogu „reģistrēties”. Atvērsies 
jauna sadaļa.

2. Sadaļā „reģistrēties” aizpildiet 
tukšos laukus. Ar zvaigznīti atzīmētie lauki 
jāizpilda obligāti, pārējie lauki pēc izvēles. 
Kad būsiet to izdarījuši,  nospiediet pogu 
„Reģistrēties”, kas atrodas lapas apakšējā 
daļā.

3. atveriet savu e- pastu. Jūs 
saņemsiet vēstuli no admin@lns.lv ar 
apstiprināšanas saiti. Nospiediet uz 
šīs saites. (Ja e-pasta programma saiti 
neaktivizē, tad iekopējiet to interneta 
pārlūkprogrammas adrešu logā.) Parādīsies 
paziņojums  „Paldies, jūsu e – pasta adrese 
ir apstiprināta. Jūsu reģistrāciju apstiprinās 
administrators 1 darbdienas laikā”.

4. Pēc 1 darba dienas jums vēlreiz 
jāatver savs e –pasts. Tur būs  otra vēstule 
no  admin@lns.lv  ar paziņojumu  „Paldies, 
jūsu e – pasta adrese ir apstiprināta un 
jūs varat autorizēties”. (Ja gadījumā jūs 
neesat LNS biedrs vai projekta „Klusuma 
pasaule” klients, tad atbildi no mājaslapas 
administratora nesaņemsiet.)

5. LNS mājaslapā nospiediet pogu 
„Ienākt” un ievadiet savu e-pasta adresi un 
paroli.

Ja tomēr neizdodas reģistrēties, lūdzu, 
sazinieties ar mājaslapas administratoru, 
nosūtot savu jautājumu uz admin@lns.lv.

Uz tikšanos mūsu  jaunajā mājaslapā!

reģistrāciju mājaslapā apgūst biedrību vadītāji
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no skolu pašdarbības uz 
klubu skaTuvi

Pirmie nedzirdīgo mēģinājumi 
organizēties, sanākt kopā un darboties notika 
ap pirmajām nedzirdīgo skolām Rīgā, Valmierā 
un Jelgavā. Šīs skolas kļuva par vietējiem 
nedzirdīgo aktivitāšu centriem. Īpaši jau Rīgā. 
Bijušie Rīgas Kurlmēmo skolas absolventi 
regulāri pulcējās tur uz tējas vakariem, līdz tika 
atrastas citas telpas sanākšanai Marijas ielā 55. 

Tā kā nedzirdīgie jau skolas laikā tika 
iesaistīti dažādos pašdarbības uzvedumos 
skolā, viņi spēja paši pēc skolas beigšanas 
sagatavot tādus priekšnesumus, ko varēja 
parādīt arī citiem kopā sanākšanas vakaros. 

Pamazām šīs tradīcijas attīstījās, prasmes 
pieauga, radās teicami noformēti uzvedumi. 
LNS muzejā var aplūkot fotogrāfijas ar 
kurlmēmo biedrības „Immanuel” aktivitātēm: 
zirgu deja, Masku balle un citas. Visvairāk 
tika iestudēti jautri skeči, komēdijas, 
traģikomēdijas, arī traģēdijas. Piemēram, 
uzvedums „Neapoles karaliene” bija traģisks 
mīlas stāsts. Jautrie gabali bija pārsvarā pašu 
sacerēti par dažādām epizodēm no nedzirdīgo 
dzīves. Pasākumos uzstājās arī nedzirdīgie 
skolēni ar vingrošanas priekšnesumiem.

Redzamākie tā laika pašdarbnieki bija V. 
Tilnere, L. Svīķere – Bauere, A. Bergmane, 
M. Dīriņa, A. Jāņkalne, K. Šimanskis, A. 
Silamiķelis, K. Melnbārdis, J. glazovskis un 
F. Jungs, kuru var saukt par nedzirdīgo teātra 
tēvu.

pirmā nedzirdīgo diena
Vēstures cienīgs ir fakts, ka Vidzemes 

Kurlmēmo biedrība jau 1936. gada 31. maijā 
pirmo reizi noorganizēja Nedzirdīgo dienas 
sarīkojumu Valmieras kurlmēmo skolas 
telpās. Pēc svinīgās daļas notika koncerts, un 
pamazām šis pasākums kļuva par tradīciju. 
Toreiz Nedzirdīgo diena oficiāli nebija atzīta 
ne Latvijā, ne pasaulē.

Pirmās padomju okupācijas laikā visa 
nedzirdīgo organizācijas dzīve bija spiesta 
pakļauties prasībām un darboties saskaņā ar 
komunistisko ideoloģiju. Taču drīz sekoja vācu 
okupācijas laiks, kad sabiedriskās organizācijas 
vispār tika aizliegtas, izņemot sporta klubus. 

uzplaukums – zem 
konTroles 

Pēc kara visa dzīve atkal tika pakļauta 
stingrai padomju ideoloģiskajai kontrolei. 
Vietējiem klubiem tika uzdots organizēt 
dažādus pašdarbības pulciņus un uzvest 
tajos noteiktus priekšnesumus, kuriem bija 
propagandas raksturs. Tā padomju komisāri 

PārŠĶIrot LNS vĒStUrES LaPPUSES: PaŠDarBĪBa

cerēja nedzirdīgos pievērst savai ideoloģijai. 
Viss pašdarbības process tika stingri uzraudzīts, 
un visu vajadzēja saskaņot, izejot cenzūru. 
Atļāva tikai tādus uzvedumus, kuros tika 
slavēta padomju iekārta, Staļins, partija, tautu 
draudzība utt. Repertuārs tika paplašināts, 
piemēram, līdztekus latviešu tautas dejām 
obligāti vajadzēja programmās iekļaut arī citu 
padomju republiku tautas dejas. 

Taču nav noliedzams, ka nedzirdīgo 
sabiedriskā darbošanās šajā laikā attīstījās 
un uzplauka, jo saņēma pietiekami stabilu 
atbalstu no valsts. Tika atvērtas savas ražotnes 
(MRU), kas nodrošināja pietiekamus līdzekļus 
pašdarbībai un sportam. 

Pašdarbības izvēršanos veicināja gan 
pāriešana uz plašākām telpām Rīgā, Jāņa sētā 
5 (1954. gadā), gan dramatisko un deju pulciņu 
rašanās Nedzirdīgo biedrības reģionālajās 
nodaļās. 1952. gadā rīgā tika sarīkota pirmā 
nedzirdīgo mākslinieciskās pašdarbības 
skate, kurā piedalījās 72 dalībnieki no 
četrām biedrības nodaļām. Ar katru turpmāko 
gadu skates dalībnieku skaits pieauga un arī 
repertuārs kļuva daudzveidīgāks.

1958. gadā tika noorganizēta 
pirmā Baltijas republiku nedzirdīgo 
mākslinieciskās pašdarbības skate, kura 
kļuva par tradīciju un iedrošināja mūsu 
pašdarbniekus meklēt iespējas uzstāties arī 
citās republikās. Arī Pasaules nedzirdīgo diena 
pirmo reizi tika atzīmēta šajā gadā gan Rīgā, 
gan vietējos klubos ar dažādiem tematiskajiem    
pasākumiem un koncertiem.

durvis ver „rīTausma”
Ļoti nozīmīgs notikums visai Latvijas 

nedzirdīgo sabiedrībai bija kultūras nama 
„rītausma” atklāšana 1969. gada 19. 
jūlijā. Nedzirdīgajiem nu bija sava māja, kurā 
pulcēties, darboties daudzos dažādos pulciņos 
un attīstīt savus talantus. 

Tagad jaunā paaudze varbūt nemaz 
nevar iedomāties, cik daudz dažādu pulciņu 
toreiz tur darbojās: tautisko deju, estrādes 
deju, daiļlasītāju, pantomīmas, kino un 
foto, miniatūru teātra, aģitbrigādes, mākslas 
vingrošanas, interešu klubi „Motors”, 
„Draudziņš”, praktisko zināšanu u.c. pulciņi. 

Līdztekus tika organizēti daudzi dažādi 
pasākumi: bērnības, pilngadības svētki, 
kopdzīves jubilejas no rožu līdz zelta kāzām, 
arī tradicionālie un valsts svētki. 

Notika lekcijas, Tautas universitātes 
nodarbības, izstādes.  

Tomēr vispopulārākais, tradīcijām 
bagātākais un pazīstamākais bija „rītausmas” 
drāmas ansamblis. 

Iepriekšējā rakstā par LNS vēsturi tika apskatīts organizācijas pirmsākums 
un attīstība līdz šodienai. Šajā otrajā rakstā īsumā par nedzirdīgo māksliniecisko 
pašdarbību. tā ir joma, ar ko mēs varam lepoties, kurā nekad nav trūkuši entuziasti, 
talanti un atbalstītāji, kurā mūsu biedri joprojām darbojas un darbosies, lai kādi 
būtu laiki vai nelaiki. atskatīsimies!

ZIGMārS UNGUrS ekspresinTervijas - 
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andris Bergmanis: 
"LNS paveikusi daudz..."

Mūsdienās 
LNS paveikusi 
daudz, pat ļoti. 
Īpaši informācijas 
jomā, pateicoties 
progresīvajai 
tehnoloģijai. 

Patīkami 
saņemt 
pilnvērtīgu 
informāciju, 

ko sniedz LNS mājaslapa. Agrāk 
nedzirdīgajiem tik plaša informācijas 
pieejamība nebija nodrošināta, kaut arī 
cilvēki bija informēti par pasākumiem un 
notikumiem citādā veidā.

Padomju laikā nedzirdīgajiem nebūt 
nebija slikti: sporta aktivitātes augstā 
līmenī, labas treniņa iespējas,  dalība 
starptautiskajās sacensībās bez maksas 
aktīva sporta dzīve ikvienam interesentam. 

To pašu var teikt par atpūtas un kultūras 
pasākumu daudzveidību. Esmu secinājis, 
ka tolaik nedzirdīgo cilvēku attieksme pret 
sabiedrisko dzīvi un dažādiem kopīgiem 
pasākumiem bija salīdzinoši labāka, viņi 
bija atsaucīgāki un  arī viņu izglītības 
līmenis augstāks, nekā tas vērojams šobrīd.

Mani reizēm māc pārdomas, kas notiks, 
kad beigsies Pavlina ēra. Tad būs lielais 
jautājums: kā LNS klāsies tālāk. Tāpēc 
novēlu mūsu savienībai ilgu dzīvošanu un 
noturēšanos, par spīti visam!

olga volonte: 
"...  LNS darbu vērtēju pozitīvi."

No LNS labajiem darbiem man 
spilgtā atmiņā 
palikusi kāda 
rehabilitācijas 
nometne 
nedzirdīgajiem 
LNS projekta 
ietvaros, kurā  
man bija ļoti 
laba sadarbība ar 
zīmju valodas 
centra vadītāju 

Lilitu Janševsku. 
Visumā  LNS darbu vērtēju pozitīvi, 

lai gan neesmu īpaši čakla pasākumu 
apmeklētāja. No padomju laikiem kā skaistu 
notikumu atceros skaistumkonkursu „LNB 
Princese 1988”. Kādreiz savu meitu vedu 
arī uz bērnu ziemassvētku pasākumiem KC 
„Rītausma”.

Vēlu LNS saimei darbā un atpūtā radoši 
izpausties arī turpmāk. Lai daudz prieka 
brīžu, lai atelpā mēs spētu pasmieties, lai 
izturība turpmākajos gados!

IvarS KaLNIŅŠ



3 4
nedzirdīgo TeāTris 
laika gaiTā

Bet kāpēc gan „bija”? Tas joprojām ir! 
Regulārs darbs drāmas ansambļa veidošanā 
un repertuāra izveidē sākās tūlīt pēc kara. 
Nedzirdīgās aktrises Līvija Bauere un Anna 
Jāņkalne pašas iestudēja ludziņas un skečus. 
Pavisam citu līmeni ansamblis ieguva, kad 
par režisori sāka strādāt toreizējā Jelgavas 
teātra aktrise Elvīra Elksne.  Lūk, pirmā, var 
teikt, gandrīz profesionālā nedzirdīgo aktieru 
paaudze: Frīdrihs Jungs, Līvija Bauere, Anna 
Jāņkalne, Arvīds Jāņkalns, Marija Dīriņa, 
georgs un Ženija Porši, Eleonora un Anatolijs 
Stepaņuki, Milda un Aleksandrs Celmi, 
Viktorija zilberte, Bruno Skrickis, Dzintars 
Ozoliņš, Valentīna Daubare, gotfrīds Briedis, 
Pauls Pavlins, guna Briede, Pēteris Augustāns. 

Kad aktieru talanti bija noslīpēti 
pietiekamā līmenī, iestudējot nopietnas lugas, 
tad ar diktoru palīdzību izrādes sāka sniegt arī 
dzirdīgo publikai dažādos kultūras namos visā 
Latvijā. Liels notikums bija pirmās lielās 
lugas „Pūt, vējiņi” pirmizrāde 1961. gadā 
tagadējā Mazajā Ģildē. 

Tas uzskatāms par vienu no lielākajiem 
notikumiem visā Latvijas nedzirdīgo kultūras 
vēsturē. Ar lieliem panākumiem gan ar šo 
lugu, gan ar citām drāmas ansamblis viesojās 
daudzās padomju republikās. 1972. gadā 
drāmas kolektīvs piedalījās pašdarbības 
festivālā Maskavā un ar grandiozu pusotras 
stundas ilgu uzvedumu „Dzintarzeme 
Latvija” ieguva pirmo vietu. Tā bija viena 
no augstākajām virsotnēm Latvijas nedzirdīgo 
teātra mākslā. 

Arī 1982. gadā drāmas ansamblis 
sagatavoja daudzveidīgu, plašu uzvedumu 
„Mums likteņupe visiem viena”, kurā 
iesaistīja arī reģionālo biedrību pašdarbniekus. 
Visi šie panākumi, neskaitāmi iestudējumi bija 
latviešu nedzirdīgo teātra māmuļas Elvīras 
Elksnes darba rezultāts. Viņai 1986. gada 17. 
septembrī svinīgi tika atzīmēta 80 dzīves un 
40 darba gadu jubileja un piešķirts LNS goda 
biedra nosaukums. Visa nedzirdīgo sabiedrība 
nolieca galvu savas Elksnītes priekšā. 

Talantīgākie Elksnes laika aktieri: Pauls 
Pavlins, Dzintars Ozoliņš, Viktorija zilberte, 
Eleonora Stepaņuka, guna Briede un daudzi 
citi. Lai man piedod, ka visus nemaz nav 
iespējams minēt.

Arī reģionālajās nodaļās citās pilsētās 
darbojās lielāki vai mazāki drāmas pulciņi. 
Daugavpilī darbojās Č. Slavinskis, J. Māliņš, 
E. Čaika, R. Katakina, V. Joņins, V. un z. 
Staskēviči, g. Piroga, S. Sigņejevs un daudzi 
citi. ventspilī redzamākie aktieri bija V. 
gregore, I. Bergs, A. Kokins, g. Kokina, I. Pāže, 
V. Indriksone un citi. rēzeknes kluba teātra 
grupā daudzās izrādēs tēloja U. Melnūdris, 
A. Melnūdre, Ļ Makuža, S. Ludboržs, V. 
Ludborža, V. gorūza, I. Ivanovska un citi labi 
aktieri. valmierā savs teātra pulciņš izveidojās 
jau tālajā 1948. gadā un aktīvākie dalībnieki 
bija A. Rozīte, J. Miksītis, V. Bergmanis, V. 
Šetkins, H. Purmale un citi.

dejas, dzejas, dziesmas
Ievērojami panākumi bija arī tautisko 

deju pulciņam, kas jau 1964. gadā piedalījās 
Vispārējos dziesmu un deju svētkos, bet 
1977. gadā – I Baltijas republiku Nedzirdīgo 
deju svētkos. Kad 1982. gadā atzīmēja deju 
kolektīva 30-gadi, tika nosaukti arī uzticīgākie 

dejotāji: A. Alnis, J. Narņicka, g. Labprāts, M. 
Auziņa, B. gavare, V. Šaberts un A. Šadevalds. 
Dejoja ne tikai Rīgā, bet arī citu pilsētu 
nedzirdīgo klubos. Izcili bija ventspilnieki, 
kas bieži pašdarbības skatēs ieguva pirmās 
vietas, pateicoties V. gregorei, I. Bergam, 
g. Dāvidam, g. Kokinai, g. Indriksonei, 
J. Šantaram un daudziem citiem lieliskiem 
dejotājiem. Daugavpilī dejoja M. Stapkēviča, 
L. Komarovs, L. Jefimovs, J. Dmitrijeva, T. 
Silava, V. grīga, Ļ. Kairiša un citi vietējie 
deju entuziasti. Rēzeknē aktīvākie dejotāji 
bija A. Vindačs, V. gorūza, P. Bogdanovs, 
A. Kuzņecova, K. gigele, N. Kuzņecovs, 
A. Hodakovs, T. Obžina, V. Višņakovs, V. 
Ludborža, Ļ. Makuža, A. Kazuls, V. Kravale, 
A. Kosova, M. Solovjova. Savi dejotāji bija arī 
Smiltenes un Liepājas klubos. 

Savukārt 1985. gadā 10 pastāvēšanas 
gadus atzīmēja estrādes deju kolektīvs, 
kuru izveidoja Ē. Caune, bet vēlāk vadīja E. 
Rozenbaha. Arī Daugavpilī izveidojās sava 
estrādes deju grupa, kurā savu talantu rādīja E. 
Čaika, V. Kokina, A. grīnšpone, g. Piroga u.c.

Ar dzejas daiļlasīšanu nedzirdīgie 
nodarbojās jau pirms kara. Tas ir populārs 
mākslas žanrs visos laikos, jo neprasa īpašu 
gatavošanos, speciālas telpas, tērpus un teātra 
rekvizītus. Pazīstamākie daiļlasītāji bija E. 
Stepaņuka, R. Kurēna, A. Alnis, D. zvanītāja, 
g. Beigate, I. Kamerāde (Ubarste), V. 
Rasmane, O. Anufrijeva, V. Vagale, V. Šaberts, 
L. Bauere, J. Bočkāne, V. Kreicberga.

Ir liels prieks, ka šis pašdarbības mākslas 
veids tagad tiek popularizēts jau skolā, un 
Inese Immure jau 8. gadu pēc kārtas rīko 
nedzirdīgo dzejas daiļlasītāju konkursus Raiņa 
vakara maiņu vidusskolā Rīgā.

Melodeklamācijas pamatlicēji R. Rizika, 
A. Celms un g. Čerņavskis šo mākslas veidu 
aizsāka 1972. gadā, un tas uzreiz kļuva ļoti 
populārs. Populāri un iemīļoti tautā kļuva arī 
izpildītāji S. gerenovska, I. Immure, E. Čaika, 
g. Paņko, M. un J. Elbroti u.c. Daudzi no 
LNS pašdarbniekiem savulaik aizrāvušies ar 
melodeklamāciju izpildīšanu. Arī šodien šis 
žanrs ir ļoti populārs, un melodeklamācijas 
augstā līmenī izpilda gan Rīgas, gan reģionālo 
biedrību zvaigznes un zvaigznītes.

panTomīma, foTo un kino
 Latviešu nedzirdīgo kultūras dzīvē 

pantomīmas šis žanrs parādījās tikai ap 1960. 
gadu un uzreiz ļoti strauji ieguva popularitāti. 
Ar to sāka aizrauties gandrīz vai visās biedrības 
nodaļās. Spēcīgas grupas bija Daugavpilī un 
„Rītausmā”. Vieni no talantīgākajiem šajā jomā 
bija H. Rencis, g. Strupka, Č. Slavinskis u.c. 
Pantomīmas priekšrocība ir tāda, ka valodas tai 
nav šķērslis, to vienlīdz labi saprot visi, tāpēc 
nedzirdīgie mīmi uzstājās arī dzirdīgo publikas 
priekšā.

KC „Rītausma” nedzirdīgajiem foto 
un kino entuziastiem bija savs pulciņš, 
un profesionāls vadītājs J. Blumbergs. 
LNB fotostudija noorganizēta 1974. gadā, 
un aktīvākie dalībnieki bija P. Ugārs, M. 
Lavrenovs, L. Kovaļevskis, H. Steglavs, E. 
Rencis, I. Intsons, V. Krauklis. M. Artjomova 
un citi. Fotoamatieru skaits pieauga, meistarība 
un fotogrāfijas krājās, tāpēc notika vietējās 
foto skates. Labākie fotomākslinieki piedalījās 
arī dažādos dzirdīgo konkursos, skatēs un 
izstādēs, pat ārpus Latvijas. 

Savukārt kinoamatieriem pirmā filmu 

skate tika noorganizēta 1973. gadā. Tajā 
piedalījās 9 dalībnieki no Rīgas un Daugavpils 
ar 36 filmām. Jau 1975. gadā I Baltijas 
republiku nedzirdīgo kinofestivālā mūsu 
Harijs Steglavs ieguva pirmo vietu ar 2 savām 
filmām. Tagad tehnika ir spērusi milzu soli uz 
priekšu, fotografēt un filmēt ir tik vienkārši, un 
gandrīz jebkuram mūsu biedram ir fotoaparāts, 
daudziem arī videokameras, bet nav vairs 
nopietnas vēlmes apgūt šīs mākslas nianses 
un griba būt kopā. Tā vietā daudzi vienkārši 
ievieto savas fotogrāfijas interneta portālos.

fesTivāli, nedzirdīgo 
dienas saieTi

Atmoda un tai sekojošā Latvijas 
valstiskā neatkarība atkal pilnīgi izmainīja 
nedzirdīgo kultūras dzīvi. LNS pārdzīvoja 
lielas finansiālas grūtības, apstājās ražošana, 
vairs nevarēja finansēt arī pašdarbības 
pulciņus un pasākumus. Vairs nenotika 
tradicionālās pašdarbības skates. Tā vietā 
1996. gadā Valmierā tika noorganizēts pirmais 
pašdarbības festivāls. Turpmāk katru gadu 
šādi festivāli notiek citā Latvijas pilsētā. 
Skaists rituāls tajos ir festivāla dalībnieku 
gājiens pa pilsētas centrālo ielu. Šogad 
nedzirdīgo pašdarbības festivāls notiks 
Pļaviņās 12. jūnijā

Pamazām parādās arī jauni pašdarbības 
veidi, piemēram, kustību etīdes, līnijdejas. 
Jāpiezīmē, ka jau no 1990. gada tradicionāli 
notiek arī otrs liels kultūras pasākums – 
Nedzirdīgo dienas koncerts, kas parasti 
sapulcē ļoti daudz skatītāju. Sākums tam bija 
„iziešana” Jāņa sētas pagalmā, vēlāk – no 1998. 
gada Vērmaņdārzā, kur pirmo reizi publiski 
tika dziedāta nedzirdīgo himna ar dzejnieka 
Rietekļa vārdiem „Še, kur līgo priežu meži”. 

Pamazām ne tikai Vērmaņdārzs, bet arī 
Latviešu biedrības nams kļuva par šauru 
arvien pieaugošajam pašdarbnieku un skatītāju 
skaitam. Tāpēc no 2003. gada Nedzirdīgo 
diena risinās Rīgas Kongresu namā. Kultūras 
dzīve sarosījusies, kopš apgūts jauns pasākumu 
finansēšanas avots – projekti. Arī „Rītausmas” 
drāmas ansamblis turpina darboties, tajā 
joprojām notiek paaudžu maiņa. Ansamblis ir 
sekmīgi piedalījies Rīgas Domes organizētajās 
Amatierteātru skatēs un ieguvis vairākas 
atzinības, bet balvu Mazais Toms piešķīra 
nedzirdīgajai aktrisei Jolantai znotiņai un 
Jautrītei gromai (par diktores darbu).

  

tUrPMāK LaSIEt!
LNS 90 gadu jubileja strauji 

tuvojas. Ir vēl tik daudz nepārlūkotu 
LNS darbības jomu, veikumu un 
sasniegumu, ka nelielais "Kopsolī" 
apjoms visu nespēs aptvert līdz 
nozīmīgajam notikumam maijā.

Bet tik lielu jubileju varam 
atzīmēt visu šo gadu, vai ne?

tāpēc arī turpmāk publicēsim 
vēsturiskus atskatus uz tādām LNS 
darbības jomām kā:
sports,
ražošana,
rehabilitācija,
daudz kas cits.



Eiropas Savienība

IEGULDĪJUMS tavā NāKotNĒ
Eiropas reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts 

finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts
"LNS - otrāS MāJaS 2"
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LNS ProJEKtS "LNS otrāS MāJaS 2"

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds

kaimiņiem. Diemžēl viņi nav apmierināti, 
ka blakusesošā zaļā zona tiks apbūvēta.  
Pārrunas ir smagas, bet ceram uz pozitīvu 
rezultātu.

Rīgā LNS esošās ēkas Elvīras ielā 19 
ir izvietotas uz nomātiem diviem zemes 
gabaliem un līdz ar to arī jaunais objekts 
būs izvietots zemes, kas ir nomāta no valsts. 
Saskaņā ar Būvvaldes uzdevumu projekta 
gaitā šīs zemes bija jāapvieno un jāieraksta 
zemesgrāmatā. Pašlaik zemesgabalu 
apvienošanas process jau pabeigts. Visas 
plānotās darbības ar inženierkomunikācijām 
uz šīs zemes bija jāsaskaņo ar Valsts 
nekustamo īpašumu aģentūru. Tāpat 
saskaņošana jāveic arī ar blakusesošās 
zemes īpašniekiem. Šobrīd tiek veikta 
telekomunikāciju tīklu projektēšana.

rīgā Tiks CelTa aTsevišĶi 
sTāvoša ēka  

Būtiskākās izmaiņas projektēšanas 
gaitā skāra ieplānoto un jau izprojektēto 
piebūvi LNS mītnei Elvīras ielā 19 (attēlā). 
To vajadzēja ,,atdalīt’’ no jau esošās ēkas, 
pārprojektēt par atsevišķi stāvošu māju, 
kas pietuvināta nosacītai līnijai Elvīras ielā, 
kurai vienā līnijā pieguļ vēl piecas mājas 
ielas garumā. Tādi, lūk, ir noteikumi! Līdz 
ar to jaunā ēka izvietosies tuvāk ielai, tiks 
nocirsta daļa koku. Vēlāk teritorija tiks 
apzaļumota un iestādīti koki. 

Mainot ēkas izvietojumu teritorijā bija 
jāmaina projekti siltumtīklu, ūdens un 
kanalizācijas tīklu ārējām daļām. Tas prasīja 
daudz laika un jaunus saskaņojumus, bet, 
manuprāt,   iznākums būs pat labāks, jo 
tagad vairākās telpās ir ieprojektēti papildus 
logi un telpas būs gaišākas. Svarīgi, ka šādā 

svarīgākais noTikums 
– jau izsTrādāTi 
bŪvprojekTi

Būvprojektu izstrāde ēkām Rīgā un 
Liepājā ir pabeigta, un notiek to saskaņošana 
visās paredzētajās iestādēs. Tas ir ļoti 
darbietilpīgs process, kam nepieciešams 
ilgs laiks. Jāsaskaņo 15 dažādas prasības 
attiecībā uz tādām jomām kā elektrība, 
ūdens, kanalizācija, pievedceļi, teritorijas 
labiekārtošana, sanitārie noteikumi, 
atkritumu izvešana, komunikācijas, sakaru 
tīkli, auto novietošana utt.

dažādās pilsēTās – 
dažādi apsTākĻi

Projektēšanu apgrūtināja tas, ka tā jāveic 
divās pilsētās, kurās ir visai atšķirīgi vietējie 
apstākļi un attiecīgo atbildīgo iestāžu 
prasības. Pirmkārt, atšķirības rada tas, uz 
kādas zemes tiks celtas ēkas. 

Liepājā ēka būs uzcelta uz LNS īpašumā 
esoša zemes gabala, kas atrodas pilsētas 
otrās kategorijas aizsardzības zonā. Māja 
izvietosies starp divām citām mājām. 
Ņemot vērā, ka ēka bija noteikti jāprojektē 
pie  ietves un  zemes gabals ir salīdzinoši 
mazs, tad lielu iespēju ēkas izvietojumam  
nebija. Ēkas projekts tika veidots, ievērojot 
visus būvnormatīvus jaunbūvei, un tie 
attiecas uz  iebraucamā ceļa platumu, 
automašīnu stāvvietu skaitu, ugunsdrošību, 
apzaļumošanu, vides pieejamību cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām u.c.

Lai iesniegtu būvprojektu Liepājas 
Būvvaldē galīgai saskaņošanai, vēl ir 
jāiegūst saskaņojums no blakusmāju 
īpašniekiem. Šobrīd notiek pārrunas ar 

plānojumā tiks saglabāts un labiekārtots 
iebraucamais ceļš aiz pašreizējās LNS 
mītnes ēkas. 

kas noTiks Tālāk?
Esam plānojuši, ka martā abu ēku 

projektu saskaņošana tiks pabeigta un 
pēc tam  LNS izsludinās celtniecības un 
būvuzraudzības iepirkumu. Jāsaka, ka 
būvniecības iepirkuma procedūra, kā to 
paredz Publisko iepirkumu likums, būs gara- 
aptuveni 3-4 mēneši un labākajā gadījumā 
varētu noslēgties jūlija beigās.

Kad būs noslēgts līgums par būvniecības 
pakalpojumu ar konkursa ceļā izvēlēto 
organizāciju, tad varēsim sākt  gatavot 
dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Un 
tikai  pēc būvniecības atļaujas saņemšanas 
varēs  sākt celt.

Cerams, ka iepirkumi noritēs bez 
pārsūdzībām un šī gada augustā tiks uzsākta 
būvniecība abos objektos.

Pēc esošā projekta apraksta celtniecība 
jāpabeidz līdz 2010.gada beigām. Tomēr 
visdrīzāk tiks veikti grozījumi un šis termiņš 
tiks pagarināts. 

kādas bŪs jaunās ēkas?
Tās būs modernas, mūsdienu prasībām 

atbilstošas: no kvalitatīviem, nedzirdīgajiem 
„draudzīgiem”, vibrāciju un troksni 
izolējošiem apdares materiāliem; ar 
plašiem gaiteņiem un ērtu piekļuvi telpām 
(lifts – Liepājā, pacēlājs – Rīgā), labām 
siltumapgādes, ventilācijas un apgaismes 
sistēmām utt.

Projektā „LNS – otrās mājas 2” 
paredzēts  telpas arī aprīkot atbilstoši 
sociālās rehabilitācijas funkciju veikšanas 
vajadzībām.

Rīgā pirmajā stāvā būs izvietotas klientu 
pieņemšanas telpas  ar publisku pieeju 
moderno tehnoloģiju iekārtām. Abās ēkās 
tiks izveidotas darba telpas dažādiem LNS 
darbiniekiem – speciālistiem, kas apkalpos 
sociālā rehabilitācijas centra apmeklētājus, 
sākot ar 2011.gadu.

Pagājis gandrīz gads, kopš LNS sāka realizēt Eiropas Savienības finansēto 
projektu „LNS – otrās mājas 2”. Kas jau ir paveikts un kas notiek pašlaik ceļā uz 
LNS jaunajām mājām – sociālās rehabilitācijas centriem rīgā un Liepājā, par to 
saruna ar projekta vadītāju aIJU SaNNIKovU.

                tāda būs  jaunceltne rīgā
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Projektā „LNS – otrās 
mājas 2” paredzēto darbu 
termiņi liecina, ka jūsu darbs 
tuvojas noslēgumam. tātad 
varat jau sniegt tam savu 
vērtējumu?

 Jā, tā tas ir, šomēnes 
projektēšana jāpabeidz. Pirmā 
mūsu veikuma prezentācija 
notika jau rudenī. Diemžēl pēc 
tam abu projektu saskaņošana 
Rīgas un Liepājas būvvaldēs 
un citās instancēs ieilga, jo tika 
izvirzītas līdz tam neminētas 
jaunas prasības. Tā, piemēram, 
nācās veikt pārplānošanu 
piebūvei Rīgā, to atdalot un 

„šis projekts bija jauns izaicinājums…”

tā savu darbu abu ēku projektēšanā raksturo arhitekte 
LIENE LĪCE no projektēšanas biroja „austrumi”. Lūk, 
viņas pārdomas par veikumu!

paredzot kā brīvstāvošu ēku.
vai pārkārtojumi ra-

dīja lielas grūtības un 
papildizdevumus?

 Tā nevarētu teikt, lai gan 
tas prasīja diezgan daudz 
papildlaika. Tomēr ir arī savs 
labums – atdalītā ēka Rīgā no 
veiktajām pārmaiņām tikai 
iegūs: tai būs vairāk logu, tā 
būs pieejama no visām pusēm 
utt. Tiesa, nāksies izcirst dažus 
kokus pagalmā, bet tiks iestādīti 
jauni.

Arī Liepājā neklājās pārāk 
viegli. Pilsētas būvvaldei arī  
bija savas iebildes…

Šķēršļi saradās cits pēc cita: 
ieilga saskaņošana, saņemto 
piezīmju un aizrādījumu 
labošana, otrreizēja saskaņošana 
vairākās instancēs utt.

 Drīzumā jūsu projektēto 

ēku celtniecību dabā uzsāks 
citi. Kādas atmiņas jums 
paliks no sadarbības ar LNS?

 Šis darbs man bija jauns 
izaicinājums, kuru veicot 
daudz ko ieguvu profesionālā 
ziņā. Augstu vērtēju pieredzi 
sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo 
savienību, tās vadību, kas stingri 
uzraudzīja un prasmīgi virzīja 
sava projekta gaitu. Vērtīgas 
bija tikšanās un konsultācijas arī 
ar nākamajiem telpu lietotājiem 
– LNS dažādo iestāžu 
darbiniekiem no Komunikācijas, 
zīmju valodas, Informācijas 
centra u.c. 

Mūsu sadarbība ar LNS vēl 
nebeidzas, jo mēs arī turpmāk 
–  līdz celtniecības beigām 
uzraudzīsim, lai tālākais darbs 
tiktu veikts saskaņā ar mūsu 
projektiem.

ļoti gaida savu jauno mājvietu
Liepājas biedrības ļaudis ar nepacietību un lielām cerībām gaida savu jauno mītnes vietu. 

viņi ir vienīgie no visām biedrībām Latvijā, kuriem līdz šim nav savas pašu mājas. Gadu 
gaitā mainījuši daudzas vietas, kur būt kopā. visas īrētas, ar dažādiem trūkumiem – aukstas, 
nemājīgas, ne – savas. Bet nu ir reāla cerība!

Savās izjūtās dalās aLDIS āDaMSoNS, Liepājas rB deju 
grupas vadītājs:

"Jau kuro ziemu nodarbībās sēžam telpās ar cimdiem rokās, 
mēteļus nenovilkuši. Salstam un drebināmies pa īstam. Reizēm aiz 
loga laukā ir pat siltāk. Cilvēki nāk šurp noguruši, norūpējušies un 
vēlas atpūsties biedru lokā, bet tas šādos skarbos apstākļos gandrīz 
neiespējami. Šādā situācijā  grūti  piesaistīt un ieinteresēt  jauniešus, 
lai gan mūsu kultūras dzīve nav apstājusies un mēs spējam savu 
biedrību godam pārstāvēt gan LNS, gan Liepājas, gan vēl plašākā 
mērogā. Atsevišķiem  pasākumiem meklējam, sarunājam telpas arī 
citviet. Kur vien iespējams. Tā, piemēram, deju grupas mēģinājumi 
notiek Liepājas pilsētas ģimnāzijā.

Ļoti gaidām savu jauno māju. Esam iepazinušies ar tās plānojumu, telpu izvietojumu. Liekas, 
ka būs jauki, galvenais – gaiši, tīri un silti. Tā, lai varam deju mēģinājumos kaut vai, piemēram, 
uzvilkt tikai T – krekliņus!

 Tiesa, gribētos lielāku skatuvi, bet ir labi, ka būs visas nepieciešamās darba un palīgtelpas 
mūsu biedru apkalpošanai sociālās rehabilitācijas jomā. Tātad ēka jau drīz vien  tiks uzcelta,bet 
mums, liepājniekiem, būs jāprot paveikt pašu galveno – mājai radīt dvēseli. Mēs to izdarīsim, lai 
tikai būtu pati māja!"

ko nodrošinās 
projekTa 

realizāCija

Uzceļot un labiekārtojot 
sociālās rehabilitācijas  
centrus rīgā un Liepājā, 
paplašināsies dzirdes 
invalīdu iespējas saņemt 
paplašināta apjoma 
augstas kvalitātes sociālos 
pakalpojumus šādās jomās:
latviešu zīmju valodas 

tulka un komunikācijas 
pakalpojumi;
latviešu zīmju valodas 

lietošanas apmācība;
saskarsmes prasmes 

mācības;
konsultācijas klienta 

sociālo problēmu risināšanā;
pārrunas ar 

speciālistiem par klienta 
problēmām un to novēršanas 
iespējām;
sociālās rehabilitācijas, 

integrācijas un motivācijas 
programmu organizēšana;
iesaistīto 

darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšan.

Liepājā māja 1905. gada ielā būs izvietota starp jau divām esošām ēkām.

LNS projekts "LNS - otrās 
mājas 2" tiek realizēts ar 85% 

Eiropas Savienības (ERAF) 
un 15% Latvijas valsts 

finansiālo atbalstu  610 841 Ls 
kopapjomā. 

Starpliku sagatavoja LNS 
laikraksts "Kopsolī". Atbildīgā 

redaktore 
ILzE KOPMANE 

LNS ProJEKtS "LNS otrāS MāJaS 2"
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MarIKa aNtoNova
INGrĪDa PUCE



Šī raksta autore šogad bija apņēmusies 
piepildīt senu sapni – parūpēties, lai 
šī gada 24. februārī  caur tradicionālo 
nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursu 
skatītājus beidzot uzrunā nedzirdīga 
cilvēka pasaule  – viņa pieredze, 
skatījums, sāpes un prieks. 

Dienām ilgi nācās sēdēt internetā, 
meklējot nedzirdīgus autorus, kas raksta 
dzeju,   atkal un atkal pārlasīt dzejoļus, 
meklējot īstos vārdus, kā čehiski un angliski 
rakstīto pārtulkot latviešu valodā. Pēkšņi 
uzmanību piesaistīja kāda nedzirdīga 
amerikāņu autora dzejas rindas: No skaņām 
uz klusumu sniegties var tilts. Vien no 
vārdiem, kas gleznoti debesīs.

Tālu pasaulē un – laTvijā 
Vārdi, kas gleznoti debesīs, – zīmju 

valoda, nedzirdīga cilvēka kultūras zīme, 
atšķirības zīme un vairumā gadījumu 
vienīgais veids, kā pilnvērtīgi saprast un tikt 
saprastam. Tādēļ pirms astoņiem gadiem šis 
Raiņa vakarskolas konkurss tika iedibināts, 
lai nedzirdīgie vidusskolas jaunieši 
iedziļinātos dzejā, mēğinātu to saprast 
un savā valodā izstāstīt. Šogad konkursa 
organizētājas I.Immure un M.Antonova 
gribēja spert soli tālāk – meklēt to, kas 
tālu pasaulē dzīvojošo nedzirdīgo autoru 
saista ar nedzirdīgu jaunieti tepat Rīgā. 
Dziļa dabas izjūta un vērīgums? Sāpes par 
nedzirdību un informācijas trūkumu? Rūgtā 
pieredze, ka visu mūžu esi atšķirīgais? Ilgas 
pēc cilvēciska tuvuma un mīlestības? 

satikšanās uz tiLta: pārdomas par gadskārtējo 
nedzirdīgo dzejas konkursu raiņa vakarskoLā

Laimes sajūta, atrodot kādu, ar ko dalīt 
priekus un bēdas un runāt, runāt...ilgi, bez 
bailēm un pārpratumiem? 

saprasT dzejolī TeikTo
Pieņemt un pateikt to dzejā pausto 

domu kā savu – nevaram apgalvot, ka tas 
izdevās katram, tomēr vairākumam gan. 
Konkursā  bija daudz rūpīgi  sagatavotu 
dzejas priekšnesumu, kas nevienu neatstāja 
vienaldzīgu: Intas Kuļikovas „Neaizej“, 
Līgas Grāvītes „Hanna“, raita rūrāna 
„Iesim reiz atkal“, artūra Beitika „Viena 
atvasara“ un citi. Īpaši, protams, jāizceļ 
godalgoto vietu ieguvēju sniegums –  Jura 
Krağa (att. nr. 3) „Es necerēju“, Ievas 
ričikas „Tev jābūt nedzirdīgam“ un toma 
Erbsa (att. nr. 4) „Vakara sonets“ (visiem 
trim 3.vieta), Marijas Jegorovas (att. 
nr. 2) „Ko iesākt ar mīlestību“ (2.vieta) 
un Marinas ogorodņikovas (att. nr. 1) 
„Rītausmā“ (1.vieta). 

Liels ir pedagogu un konkursa 
organizētāju prieks par jauniem talantiem, 
kuros jūtamas savdabīgas personības iezīmes 
– par Raita dabiskumu, Artūra plastiskajām 
zīmēm,  par romantisko, iznesīgo Tomu 
un, protams, par pirmās vietas ieguvējas 
Marinas spilgto emocionalitāti. 

Arī pieredzējušas skatuves mākslinieces 
kā Marija Jegorova un raisa Civkunova 
ar šo konkursu ir paplašinājušas savu 
talantu loku. Izaugsme jūtama arī pagājušā 
konkursa laureāta Jura Krağa vīrišķīgajā, 
koncentrētajā zīmju valodas runas stilā.


"TEV JāBūT NEDzIRDĪgAM, LAI 

SAPRASTU NEDzIRDĪgO" (fragmenti) 
Izpilda IEVA RIČIKA 

Kā tas ir – dzirdēt roku?
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.
Kā tas ir – būt mazam bērnam
Skolā, klasē, kas pilna trokšņu,
Un skolotājs runā un runā, un runā,
Un tad, kad viņš pienāk tev blakus,
Tam šķiet, ka tev jāzina, kas tika teikts.
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.

Vai arī skolotājs domā – lai tu kļūtu gudrs,
Vispirms jāmācās runāt ar balsi,
Un tad liek tev vervelēt
Ar plaukstām pie sejas
Stundām un stundām bez mēra un gala,
Līdz tu izdves pirmo neskaidro skaņu.
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.

Kā tas ir – būt ziņkāres pilnam,
Slāpt pēc zināšanām, 
Ko var saukt par savām,
Ar iekšējām alkām, kas kvēlo un deg--
Un tu jautā brālim, māsai vai draugam,
Kas atbildot saka vien – “Pateikšu vēlāk”? 
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.   

Kā tas ir – būt nedzirdīgam un vienam
Kad visapkārt vien tie, kas dzird—
Visu, kas notiek, tu tikai jaut,
Nav neviena, kas tev padotu roku,
Kad tu centies tikt līdzi dziesmām un vārdiem?
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.  

Kā tas ir – atrasties dzīves ceļā,
Sastapt svešinieku, kas atver muti
Un runā gari un ātri,
Un tu nevari saprast un nolasīt sejā,
Jo tā ir nezināma un noved no takas?
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.

Kā tas ir – saprast
Rokas un pirkstus, kas izzīmē stāstu
Un liek tev smieties un  norimt liek.
Vien “runāts vārds”, ko izsaka kustīga roka
Tevi pievieno pasaulei?
Lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.  

Kā tas ir – dzirdēt roku?
Jā, lai saprastu to, jābūt nedzirdīgam.

1 2 3 4

Šo dzejoli sarakstījis amerikānis 
vILJarDS J. MaDSENS, žurnālistikas 
profesors Galaudetas Universitātē 
(aSv), dzejnieks un pasaulē atzīts zīmju 
valodas speciālists. 

Dzimis 1913.gadā, divu gadu vecumā 
zaudējis dzirdi. viņa slavenākais dzejolis 
ir “tev jābūt nedzirdīgam, lai saprastu 
nedzirdīgo”. Pensionētais pasniedzējs 
plāno izdot savu dzejas grāmatu.
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kaTram savs vērTējums

Bija interesanti ieklausīties žūrijas 
atšķirīgajos spriedumos: nedzirdīgā 
aktrise olga anufrijeva slavēja tos, kam 
plastiska zīmju valoda, bet atzina, ka viņai 
trūcis dzirdīgo dzejai raksturīgā ritma un 
jauniešu priekšnesumi vairāk atgādinājuši 
pantomīmu, nedzirdīgais dzejnieks un 
publicists Zigmārs Ungurs augstu vērtēja 
tos, kam bija izdevies dzejas zīmju ritmu 
atrast pašiem un īpaši izcēla Marijas 
Jegorovas sniegumu. 

Savukārt Raiņa vakarskolas drāmas 
skolotāja antra austriņa, kura zīmju valodu 
neprot, ar vanaga aci (ļoti vērīgi) sekoja 
līdzi, vai jauniešu emocijas priekšnesumā 
ir patiesas un skatītājus uzrunā. Žūrijas 
komisijas priekšsēdētājas gods bija uzticēts 
Marikai antonovai. Viņai šķita nozīmīgi, 
vai dzejolis tiek runāts labā zīmju valodā ar 
personisku izpratni un patiesām emocijām. 

TilTs -  no klusuma uz 
skaņu

Nākamajā dienā, 25.februāra vakarā, 
deviņu dzejas priekšnesumu autorus gaidīja 
daudz nopietnāks pārbaudījums – uzstāties 
pasākumā plašas publikas priekšā, ar savu 
dzejoli bagātinot dzejas uzvedumu „Tilts“. 
Trešdienas vakarā četru mēğinājuma 
stundu laikā tapa apmēram pusstundu 
gara kompozīcija, kurā nedzirdīgo autoru 
dzejoļi mijās ar dziesmām. Uzvedumā kā 
parasti piedalījās Raiņa skolas pieredzējušie 
dzirdīgie solisti un melodeklamētāji un, 
protams, nedzirdīgie dzejas runātāji.  Caur 
dzeju, dziesmām un kustībām skatītāju 
acu priekšā pamazām veidojās stāsts par 
nedzirdīga cilvēka pasauli – par atšķirtības 
pieredzi un vientulību, par laimes sajūtu, 
kas rodas, pilnvērtīgi sarunājoties zīmēs, 
par attiecībām, par īsiem (skumjiem vai 
priecīgiem), bet īpašiem dzīves mirkļiem.  

kad iemirdzas TalanTs...
Vērojot jauniešus, šķita, ka dzejas 

runātāji ir vienas dienas laikā par galvas 
tiesu izauguši – tik ļoti viņus bija ietekmējusi 
uzveduma atmosfēra, apgaismojums un lielā 
atbildība skatītāju priekšā. gan dziesmās, gan 
dzejā  iemirdzējās arī kāds agrāk redzēts, bet 
nupat uzplaucis talants – anda tīdemane. 
Viņas dzejolis „gadalaiki“ pārsteidza ar 
to, cik maigu un tēlainu dabas ainu var 
uzburt ar rokām, bet dziesma „Dvēselīte“ 
uzrunāja patiesi spēcīgo un rūgto emociju 
dēļ. Šajā uzvedumā jauniešu uzdevums 
bija daudzkārt grūtāks – iekļauties kopējā 
noskaņā, aiznest dzejolī vai dziesmā izteikto 
pieredzi līdz dzirdīgajam skatītājam, panākt, 
lai tas saprot, ieklausās, līdzpārdzīvo. Šķiet, 
ka izdevās – skatītāji aizgāja mājās uzrunāti, 
aizkustināti, pārdomu pilni. 

Bet paši skolēni? – gribas ticēt, ka šī 
pieredze (daudziem tā bija pirmā uzstāšanās) 
vairoja viņu ticību saviem spēkiem, 
lepnumu par savu kultūru un valodu un 
arī uzdrīkstēšanos runāt – dejojot, dziedot, 
runājot dzeju, spēlējot teātri vai vienalga 
kādā citā veidā – runāt ar skatītājiem par 
savu pasauli, pieredzi, ilgām un sapņiem. 

Skola jau labu laiku bija gatavojusies 
lielajam notikumam un, saposta svētku 
pasākumam – savai 170. dzimšanas dienai, 
24. februārī sagaidīja viesus. Skolas telpās 
bija izvietotas daudzveidīgas izstādes 
ar foto no skolas vēstures, skolēnu un 
skolotāju rokdarbiem utt.

Skolas aktu zālē svinīgā noskaņā 
pulcējās pašreizējie un bijušie skolotāji, 
skolēni, skolas draugi, viesi. Pasākuma 
ievadā – neliels skolas vēstures 
pārstāstījums. Pēc tam zālē ienesa garu, 
garu segu, ko ilgākā laikā noauduši mazie 
un lielie skolēni, skolotāji, skolas viesi, 
vecāki, absolventi un citi. 

Pasākuma nagla bija pasakains 
uzvedums „Īkstīte”, kurā dziedāja un dejoja 
gan mazi, gan lieli skolēni. Viņu izjustais 
priekšnesums līdz asarām savaldzināja 
skolas viesi – Saeimas deputāti profesori 
Janīnu Kursīti.

Skolas direktore Leonora Morozova 
par šo notikumu teica: „Dzīves pulkstenis, 
steigai par spīti, zvana mums svētku brīdi, 
jo 21. februārī skolai apritēja apaļi 170. 
Pa šiem gadiem katru dienu tika atslēgtas 
kādas neatvērtas durvis uz nezināmo 
pasauli. 

Gadu gaitā daudz kas mainījies: 
skolēnu paaudzes, skolotāji, valoda, kurā 
mācās skolēni, mācību metodes, skolas 
un ielas nosaukumi, taču mūsu, skolotāju 
uzdevums palika nemainīgs – sniegt 
skolēniem zināšanas un audzināt viņus par 
pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem.”

rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskoLai – 170

Skolu apsveikt ieradās īpaši viesi – 
LNS pārstāve Brigita aldersone, Saeimas 
deputāte profesore Janīna Kursīte, 
dzejnieka A. Čaka muzeja pārstāvji, 
kontrtenors Sergejs Jēgers, bijusī 
skolotāja Līga Bauere, floristi Inga un 
Druvis Cirīši u.c.

Noslēgumā aktu zālē ieripoja lieli 
kliņģeri ar degošām svecēm. Ļoti skaists 
moments!

skolēni par savu skolu
Šajā skolā pašlaik veselu ģimeni veido 

128 skolēni un 65 pedagogi. Šī skola 
skolēniem ir otrās mājas. Daži no viņiem 
piekrita pastāstīt par savu skolu. 

Dārta Zariņa, 1. klase: „Man patīk 
iet uz skolu tāpēc, ka klasē ir draugi 
un ir jautri. Es mācos labi. Man patīk 
fizkultūra, rakstīšana un zīmēšana. 
Man patīk klases audzinātāja Jolanta 
Tauriņa, jo viņa vienmēr ir laipna un mīļa. 
Audzinātāja Līga Krēsliņa arī man mīļa, 
kaut arī  dažreiz dusmīga, jo es biju auša. 
Man patīk arī audzinātāja Liene Kleina – 
Brūvere, viņa vienmēr interesanti stāsta, ir 
laipna."

varis Salmiņš, 10. klase: „Jā, man 
patīk mūsu skola, jo tā atrodas centrā. 
Tuvumā ir veikali, pieturas, Vecrīga, kā 
arī kino. Ērti visur nokļūt. No mācību 
priekšmetiem vislabākie – sports, vēsture 
un ķīmija. Vēstures stundās uzzinu daudz 
ko, piemēram, – kā no seniem laikiem 
mainījusies pasaule. Tas mani īpaši 
interesē. Bet sportā man patīk skriešana, 
peldēšana un slēpošana. Es gribētu 
būt fiziski stiprs un izveicīgs. Mūsu 
audzinātāja Ingrīda Ķipsēna vienmēr ir 
laipna un labsirdīga, palīdz mums visādā 
veidā.” 

Līga Liniņa, 12. klase: „Mums ir jauka 
skola ērtā vietā – centrā. Pieejams dažāds 
sabiedriskais transports. Interesantas ir 
matemātikas un latviešu valodas stundas, 
jo tās māca labas skolotājas. Manas mīļās 
skolotājas ir Zigrīda Zagurilo, Leonora 
Morozova un Baiba Subača, tāpēc ka 
viņas ir ļoti laipnas, labi visu izskaidro un 
interesanti māca savu priekšmetu.” 

sTrādā arī nedzirdīgie 
pedagogi

Tagad skolas pedagogu kolektīvā 
strādā arī septiņas darbinieces ar dzirdes 
traucējumiem: Ingūna Krama, Ilze Sala, 

IvarS KaLNIŅŠ, DZINtarS StEPāNS UN IvarS KaLNIŅŠ

Šogad rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai aprit 170 gadu, un tas ir 
ļoti nozīmīgs notikums nedzirdīgo sabiedrības dzīvē, jo mūsu cilvēki lielākoties 
ir auguši, mācījušies šajā skolā. No šīs skolas nākušas daudzas paaudzes, kas 
iesaistījušās Latvijas Nedzirdīgo savienības attīstībā.

Nobeigumu lasiet 10. lpp
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programmā...
Piedāvātās programmas iespējas bija 

gana plašas. Radošo darbnīcu programmā 
bija iekļautas deju un kustību nodarbības, 
izmantojot dažādus mūzikas instrumentus. 
Dalībnieki varēja mēģināt uztvert ritmu 
maiņu, tiem piemērojot ķermeņa kustības. 
Interesanti bija pašiem veidot sitamos un 
citus skanošos instrumentus no dažādiem 
neiedomājamiem materiāliem. 

Saskarsmes prasmju darbnīcā dalībnieki 
vingrinājās savstarpējā komunikācijā, 
izpildot dažādus uzdevumus.

Savukārt teātra darbnīcā dalībnieki 
apguva žonglēšanas vingrinājumus, darbojās 
ar krāsām, attīstīja kustību un mīmikas 
spējas, piedzīvoja emociju atklāsmes. 
Vairāki uzdevumi veicināja abstrakto 
domāšanu, atmiņas trenēšanu un uzmanības 
koncentrēšanu. Semināra dalībnieki 
izmantoja arī vizuāli plastiskās mākslas 
darbnīcā piedāvātās iespējas izgatavot 
dažādu formu sveces, māla darinājumus, 
brošas u.c. Tika piedāvātas arī informatīvas 
lekcijas par foto un video nodarbībām.

semināra komanda
Radošajās darbnīcās ar dalībniekiem 

strādāja astoņu speciālistu komanda: 
aktivitātes vadītāja Dana Kalpiņa – Geida 
(deju un kustību darbnīcas), mūzikas terapeite 
Līga taube (ar mūziku saistītās nodarbības, 
kā arī kustības un deju darbnīcās), psiholoģe 
Sandra Freimane (saskarsmes nodarbības), 
Marika antonova un čehu nedzirdīgais 
eksperts roberts Miličs (teātra un vizuālās 
mākslas nodarbības), Inga Cepurīte un 
Līga Sarkane (vizuāli plastiskās mākslas 
nodarbības), fotogrāfs aivars Slišāns (foto 
nodarbības).

daži speCiālisTi piekriTa 
sniegT inTerviju „ks” par 
iespaidiem seminārā.

Kas notika jūsu nodarbībās?
LĪGa S.: Biju atbildīgā par vizuāli 

plastiskās mākslas darbnīcu, kurā 
dalībniekus aicināju iepazīties caur mākslu 
un veidot sarunu ar zīmējumu, simboliem un 
krāsām. Mācīju izgatavot sveces.

Mākslas metožu darbnīcā bija darbs 
ar krāsainām kreppapīra sloksnītēm, no 
kurām varēja satīt un veidot dekoru. Tos 
tinot, varēja arī pārdomāt labus notikumus 
no savas dzīves un ietīt, veidojot lietu ar 
personisku vērtību. 

vai kādreiz esat vadījusi līdzīgas 
nodarbības dzirdīgajiem? Kādas būtiskas 
problēmas esat pamanījusi nedzirdīgajos?

SaNDra F.: Jau 7 gadus strādāju ar 
dažādām atbalsta grupām, ģimenēm. Sniedzu 
individuālās konsultācijas, vadu nodarbības 
nometnēs un semināros. Būtiskas problēmas 
darbā ar nedzirdīgajiem nesaskatu.

LĪGa t.: Nedzirdīgo cilvēku 
sabiedrībai ir sava kultūra un savas uztveres 
spējas. Varbūt lielāka vērība jāpievērš tieši 
komunikācijai un precīzākiem norādījumiem 
uzdevumu izpildei. Nodarbībās izjutu lielu 
atsaucību un darboties prieku.

INGa C.: Šāda veida nodarbības vadīju 
pirmo reizi. Mūsdienās, kad naudas līdzekļu 
cilvēkiem vairs nav tik daudz, lai sevi 
lutinātu ar dažādām interesantām lietām, 
katrs pats var būt ļoti radošs un ar savām 
rokām darināt brīnišķīgas lietas, atklāt un 
sajust sevi caur dažādiem mākslas veidiem. 

LĪGa S.: Darbošanās ziņā vizuāli 
plastiskās mākslas jomā būtiskas atšķirības 
nesaredzu. Tikai pagaidām maz pati spēju 

sniegt informāciju par uzdevumiem. 
Iepazīšanas laiks nodarbībās bija par īsu, lai 
atklātu būtiskas problēmas. 

Kas Jūs visvairāk pārsteidza 
nodarbību gaitā?

SaNDra F.: Mani patīkami pārsteidza 
nedzirdīgo cilvēku pozitīvā atsaucība, vēlme 
visur piedalīties. Tas nozīmē, ka viņiem šādi 
pasākumi ir ļoti vajadzīgi.

LĪGa t.: Cilvēku atvērtība, vēlme 
piedalīties visos procesos ar sirdi un dvēseli.

LĪGa S.: Tā bija dalībnieku atsaucība 
un lieliskās darba spējas. Pārsteidzoša likās 
atraisītība, aktiermeistarība, plastiskums. 
Kopā tik īsā laika periodā izdarījām daudz 
un ar labiem rezultātiem.

Kas, jūsuprāt, nedzirdīgajiem 
vislabāk padodas? Un varbūt – tieši 
otrādi - kas neveicas?

SaNDra F.: Noteikti kā pirmo gribētu 
minēt redzēto izteiksmīgo teātra mākslu, 
aktiermeistarību. Es negribu runāt par 
neveiksmēm, tādas ir visiem cilvēkiem 
– katram savā jomā, savā reizē. Labāk ir 
uzsvērt to, kas mums padodas vislabāk!

LĪGa  t.: Cilvēki ar dzirdes traucēju-
miem lieliski izspēlē savas emocijas ar 
kustību un mīmikas palīdzību, prasmīgi veic 
dažādus praktiskus uzdevumus (izgatavoja 
skanošos „šeikerīšus”,un ļoti skaistas bungu 
vālītes). Varbūt vērojama neliela nedrošība. 
Vai man sanāks? Vai tā ir pareizi? Radoši 
darbojoties, kļūdas un nepareizas rīcības 
nav. Cilvēki ir patiesi un veic uzdevumus, 
katrs pēc savām iespējām un radošās 
fantāzijas.

INGa C.: Noteikti varu teikt, ka šiem 
cilvēkiem jāspēlē teātris! Kādas izteiktas 
emocijas un mīmikas mēs redzējām! 
Dzirdīgiem cilvēkiem ir grūtāk atainot 
dažādas situācijas, neizmantojot valodu. 
Nedzirdīgajiem tas padodas fantastiski.
Arī darbnīcās, kurās bija jāgatavo kādi 
praktiski uzdevumi – visiem ļoti patika un 
arī padevās!

LĪGa S.: Manuprāt, darbs ar vizuāli 
plastisko mākslu – roku darbs nedzirdīgajiem 
labi padodas un dod zināmu neatkarības 
sajūtu.

Jūsu ieteikumi?
LĪGa t.: Daudzi gribēja vēl vairāk 

nodarbību, ātri laiks pagāja. Nākošā reizē 
par to jāpadomā.

seminārs „esi radošs!” „rītausmā”

Projekta „Klusuma pasaule” aktivitātēs „Saskarsmes un radošās pašizpausmes 
iemaņu apguves izstrāde un realizācija” ietvaros februāra vidū notika radošais 
seminārs „Esi radošs!”. tajā varēja piedalīties gan visi interesenti, gan klubu 
vadītāji, gan tulki, gan pedagogi, gan tie, kas strādā ar nedzirdīgajiem, kur bija 
iespēja pašiem sevi izteikt radošā jomā, atklāt savus talantus un iemācīties kaut ko 
jaunu dažādas ievirzes darbnīcās.

IvarS KaLNIŅŠ, INESE IMMUrE un aIvarS SLIŠāNS
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guna Priede, Olga Volonte, Andra Pļaviņa, 
Benita Plinta un Arta Birzniece – Siliņa. 

Ilggadīgā skolotāja Zigrīda Zagurilo 
par kopīgo darbu ar nedzirdīgajām kolēģēm 
stāsta: „Man palaimējies divās klasēs 
strādāt kopā ar Olgu Volonti. Ja gadās 
kādas grūtības izskaidrošanā, Olga ar 
savu zīmju valodas prasmi nāk talkā. Viņa 
ir jauna, strādā ātri un radoši. Jūtams, 
ka skolēni ciena savu audzinātāju Olgu. 
Dažiem skolēniem ir nedzirdīgie vecāki – 
cittautieši, un es vēroju, ka vecāku sapulcē 
Olga ar viņiem tiek galā ļoti labi. 

Vēl atceros Līgu Baueri, ar kuru kopīgi 
strādājām literatūras stundās. Viņa spēj labi 
visu izskaidrot un pastāstīt zīmju valodā. 
Līga ir ļoti gudra, saprot lasītā jēgu. Tā 
tiešām bija liela laime strādāt kopā ar viņu.”

Vai viegli būt pedagogam mūsu 
skolēniem? – to jautāju Līgai Bauerei, kura 
šajā skolā nostrādājusi 15 gadus un tagad 
ir pelnītā atpūtā. Viņa atzina: „Mans darbs 
nebija no vieglajiem, bet es tiešām to mīlēju. 
Ja dari patiesi, no visas sirds savu darbu, 
tad var strādāt droši. Ja gribi strādāt par 
pedagogu nedzirdīgiem bērniem, tad jāiet 
klasē ar pilnu atdevi un lielu mīlestību.”

Kā nokļūst darbā pie nedzirdīgiem 
skolēniem? Uz to atbild skolas psiholoģe 
Ingūna Krama: „Mans sapnis bija kļūt par 
pedagoģi, jo agrā jaunībā īsu laiku strādāju 
par audzinātāju Valmieras vājdzirdīgo 
bērnu skolā – kad mācījos 12.klasē. Man 
to palūdza toreizējā šīs skolas direktora 

vietniece mācību darbā I. Vītola. Tas ilga 
divus mēnešus. Tā arī sākās mans aicinājums 
kļūt par pedagogu nedzirdīgiem bērniem.

Kad 2000.gadā sāku strādāt par 
internāta audzinātāju, jutos apmulsusi, bet 
ar laiku darbā nostabilizējos. Nākošais solis 
– man piedāvāja strādāt par zīmju valodas 
tulku ķīmijas, vēstures un bioloģijas stundās. 
Tām ir sava specifika, zīmju pielietošanā 
bija jāiedziļinās, lai tulkotu saprotami, 
tā, lai nedzirdīgie bērni izprastu mācību 
stundas saturu. Man bija prieks vērot, ka 
bērni ātri saprata. Pēc tam man papildus 
piedāvāja psihologa darbu. Pedagoga darbā 
palīdz tas, ka ar bērniem varu sazināties 
zīmju valodā, tomēr darbs ar nedzirdīgiem 
bērniem nav viegls, viņi ir tik dažādi, ar 
atšķirīgu intelekta līmeņi katrs. Šobrīd 
mācos maģistrantūrā Rēzeknes augstskolā. 
Mani dzīvē pavada atziņa: „Mūžu dzīvo un 
mūžu mācies!””

Tuvojas skolas jurģi
Šī ir pēdējā dzimšanas diena, kas notiek 

A. Čaka ielā 42, jo nākamais mācību gads 
sāksies jaunajā vietā – graudu ielā. Skolas 
mītnes vietas maiņa ir saistīta ar skolu 
reformu valstī. Rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskolā Čaka ielā vēl notiks 
absolventu salidojums – reizē arī atvadas no 
vecās skolas ēkas. 

Pašlaik par pārvākšanas procesu notiek 
saskaņošana ar Rīgas Domi. Par gaidāmo 
jurģu dienu skolas direktore Leonora 

Morozova atzina: „Ir divējas sajūtas. No 
vienas puses – žēl atstāt šo ēku, jo tā savā 
laikā celta tieši nedzirdīgajiem bērniem. 
Katrs stūrītis ir izjusts, iedzīvots, izpētīts ... 
Bet no otras – mājai ir daudz trūkumu: klašu 
telpas nav piemērotas normālam darbam, 
skolēniem nav iespēju brīvi pārvietoties, 
trūkst svaiga gaisa. Pagalms pašaurs, 
bēdīgā stāvoklī. Turpretī jaunajā vietā ir 
plaša teritorija, sporta zāle. Tāda ir dzīve – 
viss mainās, ar to jārēķinās un tas jāpieņem.

Runājot par absolventu salidojumu, tas 
tomēr būs. Absolventiem varēs kādu brīdi 
vēl pabūt vecajā, mīļajā vietā. Konkrētu 
laiku precizēsim – iespējams, aicināsim 
viņus kopā uz pavasara beigām.”

SEMINārS "ESI raDoŠS..." (Sākumu lasiet 9. lpp.)
INGa C.: Viens no interesantākajiem gadījumiem pašā semināra sākumā 

bija – iepazīšanās ar čehu ekspertu. Viņš gribēja iepazīties, rādot to čehu zīmju 
valodā, bet latviešu zīmju valodā tas nozīmē, ka grib bučoties! Tas bija jautri! 
Tik daudz pozitīvu emociju kā šajās semināra dienās ilgi nebiju ieguvusi! 

Šīs aktivitātes vadītāja DaNa KaLPIŅa – GEIDa: 
„Pilotprojekta noslēgumā programmas veidotājiem, izskatot dalībnieku 

ieteikumus un diskutējot savstarpēji, radās idejas, kas noteikti jāņem vērā, 
organizējot tālākos pasākumus: 

1) nepieciešams profesionāls tulks darbnīcās, kur apmācība notiek 
lekcijas formā vai tiek dots liels apjoms informatīva materiāla;

2) radošajās darbnīcās ļaut pašiem dalībniekiem izpausties – nedot un 
nerādīt nekādus paraugus vai piemērus;

3) pagarināt nodarbību ilgumu darbnīcām, lai varētu paspēt ne tikai 
vairāk iedziļināties veicamajos uzdevumos, bet arī pārrunāt dalībnieku izjūtas, 
ieteikumus.

Kopumā secinājām, ka cilvēkiem ir liela interese iegūt jaunas idejas 
radošām aktivitātēm, un tas dod stimulu arvien aizrautīgāk turpināt strādāt pie 
programmas izstrādes.”

Cienījamie skolēnu veCāki!
19. martā, rīgas skolā notiks  Vecāku 

diena. Būs iespēja tikties ar skolotājiem, 
skolas administrāciju.  

No pl. 10.50 līdz 11.30 un no 11.40 
līdz 12.20 vecākiem būs iespēja vērot 
mācību stundas. Pl. 13. - skolēnu vecāku 
kopsapulce. Programmā:

1) "Pusaudžu vecuma psiholoģiskās 
īpatnības" - psiholoģe Lelde Cālīte.

2) "Vecāku pienākumi un atbildība 
par bērna izglītošanu un audzināšanu" - 
pašvaldības policijas vecākā inspektore 
Aija Lilienfelde.

3) Dažādi jautājumi.
Papildu informācija skolas mājaslapā 

www.rnbi.lv vai pa e-pastu rnbips@riga.lv

radošajās darbnīcās strādāja šī astoņu 
speciālistu komanda. 

No kreisās: S.Freimane, I.Cepurīte, R.Miličs, A.Slišāns, 
L.Taube, M.Antonova, L.Sarkane.
Sēž: D.Kalpiņa-geida.
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vairāk zolīTes 
spēlēTāju!

Liepājas gadskārtējais zolītes 
turnīrs šogad sanāca pašķidrs – 
tikai 7 spēlētāji, turklāt visi vietēji, 
bez viesiem no citām biedrībām, 
kurus, bez šaubām, vienmēr ir 
lielāks prieks pārtrumpot.

Pēc priekšsacīkstēm četri 
labākie tikās finālā, kurā triumfēja 
Imants Šnepsts, bet aiz viņa palika 
O. Jaunzemis un A. Valdmanis.

dŪņezerā neĶērās

rīgas 
apriņķī, 
ādažu pagasta 
Dūņezerā 
13. februārī 
notika Latvijas 
Nedzirdīgo 
sporta 
federācijas 
balvas izcīņa 

zemledus makšķerēšanā. 
Piedalījās 11 dalībnieki no Rīgas un 2 

no Valmieras, tiesnesis bija Raitis Ozols. 
Sacensības ilga 6 stundas ar pārtraukumu. 

Pirmajās 3 stundās visi dalībnieki 
kopā noķēra tikai 6 mazas raudas, tāpēc 
pārtraukumā bija daudz sarunu, kāpēc tik vāji 
ķeras.

 Pēc pārtraukuma viss loms bija 3 
asarīši un viens plaudis. zivis noķēra tikai 3 
dalībnieki, un tie arī sadalīja balvas. 

Pirmajā vietā ar 129 gramiem zivju Jānis 
Kopmanis. Otrajā ar 120 gramus smagu 
plaudi Pēteris Ločmelis. Trešajā vietā ar 58 
gramiem Mārtiņš Pužulis.

valenTīna dienā – arī 
saCensības pa pāriem

14. februārī tukuma Invalīdu kluba 
zālē notika Draudzības spēles starp 
nedzirdīgajiem rīdziniekiem, jelgavniekiem 
un tukumniekiem. Dalībnieki sacentās 
novusā, šautriņu mešanā un dambretē. 

Šautriņu mešanā dalībnieki, kā jau visu 
mīlētāju dienā, sacentās pāros – 1. vietu 
ieguva Inita Puhovska un Dainis Mauriņš; 
2. vietu – Inese Simsone un Alvis Ozoliņš, bet 
3. vietu – Dace Jelagina un Lāsma Mieze.

Dambretē sievietēm 1. vietu izcīnīja 
tamāra Saveika, 2. vietu – Inese Simsone, 
bet trešajā vietā palika Tatjana Lominska. 

No vīriešiem spēcīgākais bija valdis alps, 
aiz viņa palika Aleksandrs Liniņš un Ivars 
Klāsups.

Arī novusu spēlēja pa pāriem, lai gan 
novusa spēlētāju sieviešu bija mazāk.
Pirmo vietu ieguva Marina orlova un 
Juris Kaidašs, otrie –  Ivars Klāsups un 
Alberts Juhna, trešie  –  Valdis Alps un Māris 
Veidemanis.

galda Teniss un 
florbols rīgā

rīgas 
Nedzirdīgo 
bērnu internāt-
pamatskolā 
20. februārī 
norisinājās 
rīgas Nedzirdīgo 
meistarsacīkstes 
galda tenisā, 
kurā piedalījās 

necerēti maz – tikai 5 dalībnieki, bet 
sieviešu vispār nebija.

Pirmo vietu, uzvarot visas 4 spēles, ieguva 
anatolijs Jerčaks. Otrajā vietā Jānis Immurs, 
bet trešajā – Artūrs Kuzmins. Sacensības 
tiesāja Vladimirs Mostovs. Nākamajā 
dienā, 21. februārī, Rīgas 51. vidusskolā 
notika rīgas Nedzirdīgo meistarsacīkstes 
florbolā. Piedalījās 4 komandas. Uzvarēja 
„Nedzirdīgo sports”- 2, kurā spēlēja Kornejs 
Šmidts, Dmitrijs ašmins, raitis virtigs un 
Uldis Stupāns. Labākais vārtu guvējs – raitis 
virtigs, kurš iemeta 6 vārtus. Tiesnesis – 
Elmārs Cielavs.

PIrMaJā vIEtā SPorta 
KLUBS„tāLavaS 

NEDZIrDĪGo SPortS”

6. un 7. martā valmierā, vidzemes 
olimpiskajā centrā risinājās Latvijas 
Nedzirdīgo čempionāts basketbolā 
vīriešiem. 

Piedalījās 4 komandas, kuras savā 
starpā izspēlēja 6 spēles. Uzvarētājs – 
sporta klubs „tālavas nedzirdīgo sports” 
pievārēja visus savus pretiniekus un ieguva 
pirmo vietu. Otrie – Rīgas Nedzirdīgo 
bērnu internātpamatskola(RNBIPS), 
bet trešie palika Rīgas sporta klubs 
„Nedzirdīgo sports” / "Kurzeme" ar 1 
uzvaru un diviem zaudējumiem. Ceturtā 
komanda Valmieras Vājdzirdīgo bērnu 
internātskola  palika pēdējā, jo visas spēles 
zaudēja.

Trīspunktu metienu konkursā uzvarēja 
Kaspars Unte, kas finālmetienu sērijā no 
30 metieniem grozā trāpīja 14. Otrajā vietā 
palika Renārs Simsons, bet trešais – Alvis 
Mālkalns. Viņi saņēma pārsteiguma balvas 
– dāvanu kartes no firmas Sportland.

Par 2010. gada vērtīgāko spēlētāju 
tiesneši atzina Rīgas skolas komandas 
dalībnieku Gunti vicinski.

Rezultatīvākie spēlētāji: Guntis 
vicinskis,  sporta kluba „Tālavas 
Nedzirdīgo sports” spēlētājs raimonds 
Epners un RSK „Nedzirdīgo sports”/ 
„Kurzeme” dalībnieks andris Lungēvičs. 

galvenais tiesnesis šajos mačos bija 
ojārs Melderis.

NāCIEt orIENtĒtIES StarP ZvĒrIEM

PĒtErIS KUrSĪtIS, oSK " Zaļā paparde" vadītājs

 Februāra vidū rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā notika 
orientēšanās telpās.

turpat 200 cilvēki bija pulcējušies izstāžu kompleksā 
Ķīpsalā, lai piedalītos orientēšanās sporta (oS) sacensībās 
telpās. Šis ir jauns oS paveids, un tajā tik plaša mēroga 
sacensības rīgā  notika pirmoreiz. 

Tajās piedalījās arī nedzirdīgie orientieristi, to starpā mūsu 
sporta zvaigzne – 4- kārtējais Deaflympics medaļu ieguvējs 
Māris grēniņš. Jāsaka, viņam izdevās finišs savā pirmajā 
startā šādās sacensībās, jo  pat profesionāļi reizēm to nespēj 
–  netiek līdz finišam vai arī tiek diskvalificēti, vai kļūdas dēļ 
tiem jāizstājas.

Labus rezultātus uzrādīja raimonds Puksis vīriešu grupas un agita Intsone ar Ingūnu 
Kramu sieviešu grupas priekšskrējienos. Viņi iekļuva finālā "8 labākie", bet  Raimonds ar 
Ingūnu tika diskvalificēti par viena kontrolpunkta izlaišanu. Laikam spriedze bija par lielu...

 Agita vēl līdz pusdistancei turējās  3. vietā, tad kaut kur pie kāpnēm kļūdījās, finišā 
paliekot sestā .Jāteic, ka tas arī ir labs rezultāts, jo viņa startēja starp 21- gadīgām jaunietēm, 
uzrādot izcilas orientēšanās spējas.

Nākamās sacensības Rīgā  notiks 5.aprīlī – šoreiz parkā un 10.aprīlī – zoodārzā, kur  
pirmo reizi šī sporta veida cienītāji varēs skriet starp zvēriem, čūskām un citām dzīvām 
radībām. Tas nu būs jauns sportisks piedzīvojums, kur arī pārējiem interesentiem tiks dota 
iespēja izmēģināt šo sporta veidu – būs tautas klase ( tajā varēs pieteikties jebkurš cilvēks: pat 
ja nevarēs paskriet, varēs  pastaigāt ar startā saņemtu karti rokās  un mēģināt neapmaldoties 
tikt līdz finišam.  Sekojiet info, varat jautāt arī  man portālā draugiem.lv, jums palīdzēšu! 

pĻaviņas organizē
2010. gada 27.februārī, Jēkabpils rajonā pie 

viesītes ezera, notika Pļaviņu nedzirdīgo sporta 
kluba organizētās zemledus makšķerēšanas 
sacensības.

Piedalījās 19 dalībnieki gan no Pļaviņām, gan 
no Valmieras, Cēsīm, Rīgas, Dagdas un Rēzeknes. 
Temperatūra +1 grāds, bet ledus biezums –  
apmēram 50 cm. 

Individuālā konkurencē 1.vietu „nomakšķerēja” 
rīdzinieks Mārtiņš Pužulis ar 2.596 kg smagu 
lomu kopsvarā.  Otrā vieta valmierietim Igoram 
Kurzenkovam ar 1.936 kg, bet trešais palika 
pļaviņietis Artūrs začs ar 1.206 kg.
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Kāpēc tas bija vajadzīgs? 
Tāpēc, ka šajā likumā vienkopus 
ir noteikti visi pacientu tiesību 
aizsargājošie punkti, kuri līdz šim 
bija izvietoti dažādos normatīvajos 
dokumentos: ārstniecības likumā, 
likumā „Par prakses ārstiem”, 
Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā, Civillikumā un dažādos 
Ministru Kabineta noteikumos. 

Tagad visas pacienta un 
ārsta attiecības regulēs jaunais 
likums, un arī nedzirdīgajiem tajā 
būs daudz vieglāk sameklēt sev 
vajadzīgos punktus.

Jaunais likums aizliedz 
diskriminēt invalīdus un citu 
sociālo riska grupu pārstāvjus.

ielŪkosimies 
svarīgākajos 
šī likuma 
punkTos!

3.pants. 
vispārīgie noTeikumi

 (2) Nodrošinot pacienta 
tiesības, aizliegta atšķirīga 
attieksme atkarībā no personas 
rases, etniskās izcelsmes, ādas 
krāsas, dzimuma, vecuma, 
invaliditātes, veselī-bas 
stāvokļa, reliģiskās, politiskās 
vai citas pārliecības, nacionālās 
vai sociālās izcelsmes, mantiskā 
vai ģimenes stāvokļa vai citiem 
apstākļiem. atšķirīga attieks-
me ietver personas tiešu vai 
netiešu diskrimināciju, personas 
aizskaršanu vai norādījumu to 
diskriminēt.

4.pants. 
Tiesības uz 
informāCiju

(5) Informācija sniedzama 
pacientam saprotamā formā, 
izskaidrojot medicīniskos 
terminus un ņemot vērā 
pacienta vecumu, briedumu un 
pieredzi.

Pašlaik visbiežākie pacienta 
tiesību pārkāpumi ir tādi, ka 
pacients nesaņem pilnīgu un 
saprotamu informāciju par 
izmeklēšanas un ārstēšanas gaitu, 

kā arī iespējamās prognozes, kā 
viņu varētu ārstēt. 

ārsts agrāk darīja tikai to, ko 
uzskatīja par vajadzīgu. Bet tagad 
ārstam būs pienākums sniegt 
informāciju pacientam, ja tas 
pieprasa šādu informāciju. 

ārsti nedrīkstēs arī atteikt 
izsniegt pacientam viņa 
medicīnisko dokumentu kopijas. 

Redakcijas piuezīme: 
Nedzirdīgie varēs atsaukties 
uz šādu likuma normu, lai 
pieprasītu informāciju sev 
saprotamā veidā.

9.pants. 
Tiesības iepazīTies 
ar mediCīniskajiem 
dokumenTiem

(1) Pacientam ir 
tiesības iepazīties ar saviem 
medicīniskajiem dokumentiem. 
viņam ir tiesības pieprasīt un 
saņemt izrakstus, norakstus un 
kopijas atbilstoši ārstniecības 
iestādē apstiprinātajam 
cenrādim, izņemot Fizisko 
personu datu aizsardzības 
likumā noteikto. 

Izrakstus, norakstus un kopijas 
pacients saņem triju darbdienu 
laikā no attiecīgā pieprasījuma 
iesniegšanas dienas. 

(3) Pacients var pieprasīt, 
lai ārstējošais ārsts izdara 
papildinājumus vai labojumus 
medicīniskajos dokumentos, 
ja viņš pamatoti uzskata, ka 
informācija ir neprecīza vai 
kļūdaina. 

Izdarot labojumus medicīnis-
kajos dokumentos, ārstniecības 
persona nodrošina kļūdainās 
informācijas saglabāšanu, attiecīgi 
to precizējot vai papildinot un par 
to informējot ārstējošo ārstu.

Līdz šim ir bijušas daudzas 
sūdzības arī par to, ka ārsti 
neievieto slimnīcā vai atsaka 
vizīti. Jaunais likums nosaka arī 
to.

5.pants. 
Tiesības uz 
ārsTnieCību

(1) Katrai personai 
ārstniecības likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības saņemt 
veselības stāvoklim atbilstošu 
ārstniecību. 

(2) Pacientam ir tiesības uz 
laipnu attieksmi, kvalitatīvu 
un kvalificētu ārstniecību 
neatkarīgi no viņa slimības 
rakstura un smaguma.

Ļoti svarīga norma jaunajā 
likumā ir pacientu tiesības uz 
atlīdzību par veselībai nodarītu 
kaitējumu nepareizas ārstēšanas 
dēļ. 

Atlīdzību varēs saņemt arī par 
morālo kaitējumu. Taču atlīdzību 
varēs saņemt, tikai sākot ar 
2012. gada 1. jūliju, un tikai par 
kaitējumu, kas nodarīts pēc 2012. 
gada 1.janvāra.

Atlīdzību par kaitējumu 
izmaksās no speciāli izveidotā 
ārstniecības riska fonda. Atlīdzība 
par pacienta dzīvībai vai veselībai 
nodarītu kaitējumu varēs sasniegt 
pat 100 000 latu, bet par morālo 
kaitējumu maksimālā summa būs 
5 000 latu.

Taču likums paredz arī 
pacientam savus pienākumus

15.pants. 
paCienTa pienākumi

(1) Pacientam ir pienākums 
rūpēties par savu veselību. 

(2) Ja pacienta veselības 
stāvoklis to pieļauj, viņam ir 
pienākums aktīvi ie-saistīties 
ārstniecībā un savu iespēju 
un zināšanu robežās sniegt 
ārstējošam ārstam informāciju:

1) kas nepieciešama 
ārstniecības nodrošināšanai;

2) par savām slimībām, kas 
var apdraudēt citu personu dzīvību 
vai veselību;

3) par iepriekš dotajām 
piekrišanām un atteikumiem 
attiecībā uz ārstniecību; 

4) par ārstniecības laikā 
notikušajām veselības stāvokļa 
izmaiņām. 

(3) Pacientam ir saistoši 
ārstniecības iestādes 
iekšējās kārtības noteikumi 
un ārstniecības personas 
norādījumi.

Likumā īpaši tiek aizsargātas 
nepilngadīgo pacientu tiesības. 
Likums atļauj pacientam 
izvēlēties, pie kura ārsta grib 
ārstēties, kā arī izvēlēties 
medicīnas iestādi, bet tai jābūt 
tādai, kurā ārstē viņa slimību.

8.pants. 
Tiesības izvēlēTies 
ārsTu un 
ārsTnieCības iesTādi 

Pacientam ir tiesības 
izvēlēties ārstu un ārstniecības 
iestādi.



Lūdzu, izlasiet uzmanīgi.
Šie likuma panti ir vienkārši un 
saprotami. 

Nekautrējieties vienmēr 
pieprasīt, lai jūsu tiesības tiek 
ievērotas. Cieniet paši sevi!

Turpmāk – par šī likuma 
iespējamo darbību praksē!

medicīna Latvijā: pacientu aizsardzībai – 
speciāLs Likums

Sākot ar 1. martu, stājas spēkā jaunais Pacientu tiesību 
likums, kuru izstrādājusi Lr veselības ministrija. Šis 

likums ir pirmais šāda veida likums Latvijā. 

ZIGMārS UNGUrS 

izmanTo izdevību! 
GaLvaS UN KaKLa 
aSINvaDUS IZMEKLĒ 
Par PUSCENU

Ja tevi nomoka galvas 
reiboņi, atmiņas traucējumi, 
depresija, galvassāpes 
un muguras sāpes, martā 
doktorāts Mežciems (Rīgā, 
Sergeja Eizenšteina ielā 23) 
piedāvā veikt izmeklējumus 
par puscenu. Parasti 
neirologa konsultācija, 
galvas, kakla, asinvadu 
doplerogrāfija un arteriālā 
assinspiediena mērīšana 
maksā 70 latu, bet tagad 
akcijas laikā - 35 latus.

Iepriekšējs pieraksts 
un informācija pa tālruni 
67436637.

trūCĪGaJIEM 
atLaIDES

No pacientu iemaksām 
pie ģimenes ārsta un 
speciālistiem atbrīvoti tie, 
kuru ienākumi uz vienu 
ģimenes locekli pēdējo trīs 
mēnešu laikā mazāki par 120 
latiem mēnesī. Ja ienākumi 
ir līdz 150 latiem mēnesī, 
pacientu iemaksas sedz 50 
procentu apmērā, kā arī par 
vienā stacionēšanās reizē 
veiktu ķiruģisku operāciju 
līdzmaksājums nedrīkst 
pārsniegt 15 latus.

 Tāpēc pasteidzies no 
savas pašvaldības speciālā 
dienesta saņemt izziņu, kas 
apliecina ienākuma līmeni. 
Dodoties pie ārsta vai 
ārstējoties slimnīcā, izziņa 
jāņem līdzi.

LNS ProJEKtS "LNS otrāS MāJaS 2"



2005. gada decembrī Deivids Nelsons 
uzzināja par savu sievu  sliktas ziņas. 
Iepriekš viņš pat nenojauta, ka  sieva ir 
smagi slima, kaut gan trīs mēnešus regulāri 
tikās ar ziemeļu memoriālā medicīnas 
centra ārstiem. Viņi neinformēja Nelsonu, 
ka viņa sieva Mērija Anna mirst no vēža.

lŪdza nodrošināT Tulku
 Deivids  vairākkārtīgi lūdza viņam 

nodrošināt tulku, lai varētu sarunāties 
ar  mediķiem,  bet  viņam nācās iztikt ar 
nolasīšanu no lūpām vai zīmīšu rakstīšanu. 
„Tas viņiem bija ārkārtīgi sarežģīti un 
sāpīgi,” situāciju raksturoja  Nelsona 
advokāts Riks Makfersons.  „Viņiem bija 
grūti uzdot jautājumus, viņi nevarēja justies 
kaut nedaudz komfortabli.” 

ārsTi nemāCēja 
konTakTēTies

 ārsti uzskatīja, ka šīs pacientes veselības 
stāvoklis uzlabojas un viņai pat atļāva doties 
uz pensionēšanās ballīti. Pēkšņi  2006. gada 
martā onkologi  pārtrauca visas cerības 
un lūgšanas par izveseļošanos ar kodolīgu 
slēdzienu: „Mēs  viņu nespējam  izārstēt !”

Saskaņā ar Minesotas Cilvēktiesību 
departamenta ziņām, tā bija pirmā reize, kad 
Nelsoni, kas abi bija nedzirdīgie, saprata, ka 
slimība ir neārstējama. Mērija Anna Nelsone 
nomira 2006. gada maijā. Šis gadījums ir 
piemērs tam, cik nemākulīgi medicīnas 
darbinieki kontaktējas ar slimniekiem.

 iesniedza prasību Tiesā
Nelsons un vēl viens nedzirdīgais 

pacients Marks Epšteins 2007. gadā 
iesniedza prasību tiesā pret ziemeļu 
memoriālo slimnīcu.  Tā piekrita izmaksāt 
Nelsonam 105 tūkst. dolāru, atzīstot,  ka  
viņam nenodrošināja pienācīgus tulka 
pakalpojumus.

Daudzus gadus nedzirdīgie un 
vājdzirdīgie bieži palikuši neziņā gadījumos, 
kad ierodas slimnīcā bez tulka. Situācija 

mainījās 2004. gadā, kad ASV valdība 
apsūdzēja vienu no slimnīcām cietsirdīgā  
attieksmē pret personām ar īpašām 
vajadzībām. Prāva aizsāka attieksmes 
maiņu, un gan štata, gan ASV federālās 
valdības pārstāvji regulāri apmeklē arī 
citas  slimnīcas, lai pārliecinātos, ka tās spēj 
nodrošināt pacientus ar labi sagatavotiem 
zīmju valodas tulkiem. 

problēma  neizzŪd
Advokāts  Makfersons sadarbojas ar 

Minesotas Personu ar īpašām vajadzībām 
tiesību centru un beidzamajos gados 
ierosinājis vairākas lietas pret  slimnīcām,  
slimo kopējiem, cietumiem, policijas 
iecirkņiem un citām organizācijām.

Iepriekš minētais  nedzirdīgais Epšteins 
tika hospitalizēts 2007. gada martā sakarā ar 
zarnu iekaisumu. Viņš arī katru dienu lūdza, 
lai tiktu nodrošināts surdotulks, bet viņam 
ne reizi  to nepiedāvāja. Kad viņam tika doti 
medikamenti, viņš nesaprata, kas tie ir un 
kāpēc  tie būtu jālieto. Piecas dienas vēlāk 
Epšteins  tika izrakstīts,  tā arī neuzzinot, ar 
ko bija slimojis.

Slimnīcas pārstāvis nepatiesi apgalvoja, 
ka Epšteins ne reizi nav lūdzis tulku, 
un atsaucās uz viņa sievu, kura ir daļēji 
dzirdīga ar vienu ausi. Tomēr valsts 
regulators uzsvēra, ka ārstniecības likums 
nosaka, ka  šādos gadījumos tulks  obligāti 
nepieciešams. Nedrīkst novelt atbildību par 
tulkošanu uz ģimenes locekļiem, it īpaši, ja 
ir runa par sarežģītiem medicīnas terminiem, 
tādējādi slimnīcas pakļauj pacientu dzīvību 
nopietnām briesmām.

pēC Tiesas siTuāCija 
mainījusies

Turpmāk slimnīcā kādam darbiniekam  
būs jānodrošina tulku pakalpojumu 
organizēšana un arī jāpārliecinās, ka tie 
vienmēr ir klāt ārsta apmeklējumu laikā. 
Tas ir īpaši svarīgi, lai ārstu, un pacientu 
prasības pēc tulka klātbūtnes abu sarunā 
tiktu  apmierinātas. 

ziemeļu memoriālā slimnīca apņēmās 
turpināt sadarbību ar Cilvēktiesību 
departamentu, kā arī nedzirdīgo komūnu, 
lai uzlabotu stāvokli slimnīcā. Tajā uzstādīs 
elektronisko  sakaru ierīces, lai nedzirdīgie 
varētu sazināties ar ārstiem. Personālu 
īpaši apmācīs darbam ar nedzirdīgiem 
un vājdzirdīgiem pacientiem. Visus šos 
pasākumus slimnīca īstenos divu gadu laikā.  
Šo pieredzi būtu  vēlams ņemt vērā ne tikai 
valsts, bet arī privātajām struktūrām.

No interneta materiāliem tulkojis 
Pēteris Vilisters

atKLātS GĒNS, 
KaS IZraISa 

DZIrDES ZUDUMU 
vECUMDIENāS

Iespējams, ka jau visai tuvā 
nākotnē zāles varētu novērst dzirdes 
zudumu vecumā. Zinātnieku veiktais 
būtiskais izrāviens varētu būt jaunu 
zāļu radīšanas priekšvēstnesis, kas 
apturētu vecuma izraisītu nedzirdību.

Viņi apgalvo, ka ir atklājuši vecuma 
nedzirdību izraisošu gēnu. Tas nozīmē, 
ka var tikt izstrādātas metodes, ar kurām 
ārstēt šī gēna izraisītās sekas un pasargāt 
miljonus no dzirdes zaudēšanas.

Puse britu, kas vecāki par 60 gadiem, 
cieš no vecuma izraisītas dzirdes 
pasliktināšanās. Pašlaik nav līdzekļa, lai 
to novērstu. 

Dzirdes aparāti var pastiprināt 
skaņas un dod iespēju dzirdēt, bet tie 
nespēj atjaunot dzirdi. ASV pētnieki 
pierādījuši, ka gēns ar nosaukumu -  bak 
ir galvenais iemesls, kas noved pie šī 
stāvokļa. 

Izmēģinājumi ar pelēm pierādīja, 
ka tām, kurām trūka šī gēna, dzirde 
nepasliktinājās. Turpmākie Viskonsinas 
Universitātes (Medisona, ASV) 
zinātnieku pētījumi demonstrē, ka gēns 
bak liek cilvēkam pakāpeniski zaudēt 
dzirdi.  Kļūstot vecākiem, mūsu iekšējās 
auss maigās šūnas, kas palīdz nodot 
skaņas vibrācijas uz smadzenēm, tiek 
arvien vairāk bojātas. 

Bak galu galā noved pie pilnīga 
šūnu bojājuma un mūsu organisms vairs 
nespēj atjaunot bojātās šūnas, dzirde tiek 
būtiski traucēta. zāles, kas ierobežotu 
šī gēna postošo ietekmi, varētu novērst 
dzirdes zudumu vecumdienās. zinātnieki 
apgalvo, ka šādas zāles varētu izstrādāt 
tuvāko 15 gadu laikā.

Izpētīts, ka dzirdes zudumu var 
mazināt arī ar pareizu uzturu. zinātnieki 
norāda, ka daži antioksidantu veidi 
samazina kaitējumu, kas tiek nodarīts 
iekšējās auss šūnām. Tie aptur bak 
darbību, līdz ar to dzirde nepasliktinās.

No  17 pārbaudītajiem 
antioksidantiem 2 izrādījās spējīgi 
aizsargāt dzirdi. Tie bija koenzīms Q10, 
kurš atrodams makrelēs, sardīnēs un 
spinātos, kā arī alfa taukskābe, ko satur 
aknas un kartupeļi.

Dr.Ralfs Holms no Karaliskā 
nacionālā nedzirdīgo institūta saka: 
„Šie pētījumi ir nozīmīgs solis, lai rastu 
risinājumu, kā apturēt ar novecošanos 
saistīto dzirdes zudumu.”

Tomēr viņš norādīja, ka būs 
nepieciešams turpmāks darbs, lai 
novērtētu jauno atklājumu praktisko 
labumu cilvēcei. 

Pēc „Mail online”, Lielbritānija, 
materiāliem tulkojis Pēteris Vilisters

nedzirdīga sievieTe aTradās uz nāves gulTas, beT neviens 
viņai To nepaTeiCa aSv,  Minesotas štats

Nu jau mirušas nedzirdīgas sievietes vīrs uzvarēja prāvā pret  Ziemeļu memoriālo 
slimnīcu, jo slimnīca nebija viņus nodrošinājusi ar surdotulku. 

medicīna ārzemēs: sLimnīcās 
nepieciešami tuLki
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vai jūsu inspektoriem bieži nācies 
apturēt automašīnas, kuras vada nedzirdīgs 
vai vājdzirdīgs cilvēks?

Ņemot vērā, ka ceļu policijas darbinieki ir 
tie, kas diendienā tiekas ar visādiem cilvēkiem, 
kuri piedalās ceļu satiksmē un komunicē ar 
tiem, vājdzirdīgi vai nedzirdīgi autovadītāji 

raIMoNDS vĪLIPS: "Ceļu policija 
manu auto apturēja tikai vienu reizi. Policists 
kaut ko teica, bet es uzreiz darīju zināmu, ka 
nedzirdu. Viņš bija neizpratnē un uz papīra 
rakstīja, kāpēc manā mašīnā dzirdama mūzika. 
Paskaidroju, ka mūziku klausās mana meitene, 
kas arī bija klāt. 

Interesanti, Anglijā viens nedzirdīgais 
jau trīs gadus vada auto bez tiesībām, un ne 
reizi policija nav apstādinājusi viņa auto. Uz 
Latvijas ceļiem ir daudz vairāk policistu.

Būtu labāk, ja ceļu policijā strādātu kaut 
viens cilvēks ar zīmju valodas prasmi, kas 
varētu dažādos gadījumos palīdzēt sazināties 
ar nedzirdīgajiem."

ZIGMārS UNGUrS: "Savādi, ka ceļu 
policisti mani agrāk, kamēr nebija ieviesta 
soda punktu sistēma, apturēja biežāk un reizēm 
arī sodīja, ja bija pelnīts. Tagad man veicas, 
nav vēl, tfu, tfu, neviena soda punkta, lai gan 
braucu kā jau visi. 

Kad ceļu policisti mani aptur, iedodu 
dokumentus, lai gan nesaprotu, ko saka. Ja viss 
kārtībā, viņi arī neko vairāk nerunā, braucu 
tālāk. Ja sāk ar mani vairāk runāt, paskaidroju, 
ka nedzirdu, tad viņi parasti sastomās, mirkli 
nesaprot, ko darīt tālāk. Un tad mēģina 

ceļu poLicija un nedzirdīgie autovadītāji

Lai noskaidrotu Ceļu policijas pieredzi, tiekoties ar nedzirdīgajiem 
autovadītājiem uz  Latvijas ceļiem, vērsos pie Ceļu policijas vadības. Uz 
jautājumiem atbildēja valsts policijas Satiksmes uzraudzības biroja Ceļu 

policijas speciālās nodaļas priekšnieks vINCaS KrUčKaUSKaS.

ZIGMārS UNGUrS, no personīgā arhīva

, 



sastopami ļoti reti, varbūt tāpēc, ka tie cenšas 
ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

Kā notiek sazināšanās, kad noskaidrojas, 
ka vadītājs ir nedzirdīgs? 

Ja ceļu policijas darbinieks saprot, 
ka automašīnas vadītājs ir nedzirdīgs vai 
vājdzirdīgs, tad komunikācija parasti notiek ar 

roku žestu vai rakstu zīmju palīdzību, līdz ar to 
savstarpējā saziņa lielas problēmas nesagādā. 
Šie autovadītāji parasti ir pieklājīgi un savu 
izdarīto pārkāpumu ceļu satiksmē apzinās, 
taču vienmēr ir izņēmumi. Mūsu praksē 
kuriozas situācijas, kurās iesaistīti vājdzirdīgi 
vai nedzirdīgi autovadītāji, nav bijušas.

ar kādām izjūtām abas puses šķiras pēc 
pārkāpuma noformēšanas vai brīdinājuma? 
Labvēlība vai neiecietība? vai ir abpusēja 
izpratne?

Pēc visu nepieciešamo formalitāšu 
izpildīšanas, šīs izjūtas varētu būt dalītas, 
jo tās ir atkarīgas no abu pušu attieksmes. 
Protams, ja gadās strīdus situācija, tad nekādas 
pozitīvas emocijas nevar būt, tomēr lielākoties 
ir abpusēja izpratne.

vai ceļu policistiem vispār ir kāda 
informācija, kā vislabāk sazināties ar 
nedzirdīgajiem un kas jāievēro, komunicējot 
ar viņiem? 

Ceļu policijas darbiniekiem nav šādas 
speciālas informācijas, kā sazināties ar 
autovadītājiem, kuri ir nedzirdīgi.

varbūt vajadzētu sadarboties ar 
Latvijas Nedzirdīgo savienību, lai kopīgi 
pārrunātu, kā risināt situācijas uz ceļa?

Valsts policijas galvenās kārtības 
pārvaldes Prevencijas pārvaldes Satiksmes 
uzraudzības biroja priekšniece Vineta Mistre 
labprāt pārrunātu visus šos jautājumus, ar 
nedzirdīgo sabiedrības pārstāvjiem.

nav un kam tas vajadzīgs. Policists pasmējās 
un atdeva dokumentus. Manā izpratnē – šī 
zīme ir diskriminācija, jo visi tad zinātu, ka 
kurlais brauc. To es nevēlos."

NEDZIrDĪGaIS ŠoFErIS a: 
"Kad policija aptur manu mašīnu, uzreiz 
paskaidroju, ka nedzirdu. Pēc tam 
lielākoties komunikācija turpinās nelabprāt 
un ātri varu doties tālāk.

Reiz gadījās neliela avārija. Priekšējā 
mašīna strauji piebremzēja, un mans auto 
ietriecās viņa aizmugurē. Izsauktā policija 
visu pārbaudīja un skaidri lika manīt: man 
esot bijušas piecas avārijas un jāizvēlas – 
samaksāt uz vietas šoferim par bojājumu 
vai arī sekos oficiāla sūdzība par mani. 
Es izvēlējos sūdzību, jo zināju, ka policija 
melo. Ceļu policijas pārvaldē konstatēju, ka 
neeksistē nekāda informācija par manām 5 
avārijām. Samaksāju tikai soda naudu, bet 
tā bija mazāka nekā uz ceļa prasītā."

NEDZIrDĪGaIS ŠoFErIS B: 
"Braucot pa trīsvirzienu ceļu, vajadzēja 
pagriezties, bet traucēja liela peļķe, un 
es veicu nepareizu manevru. Policija to 
ievēroja un apturēja. Kopā ar dokumentiem 
uzreiz iedevu vizītkarti no Komunikācijas 
centra ar tekstu: „Es esmu nedzirdīgs. 
Lūdzu, piezvaniet uz Komunikācijas 
centru”. Policists vairs neko neteica un 
palaida vaļā."

raItIS vIrtIGS: "gadījās, ka 
manam bērnam vajadzēja uz tualeti. Un 
tāpēc braucu ar 180 km stundā. Policija 
apstādināja, kliedza uz mani, prasīja soda 
naudu. Nācās parādīt zīmēs, ka bērns grib 
čurāt. Policists ieskatījās autosalonā un 
palaida mani valā ar brīdinājumu – braukt 
uzmanīgāk."

izskaidroties ar žestiem, piemēram, rāda man 
radara ātruma mērītājā manu ātrumu vai arī 
norāda uz izdegušu lampiņu, kuru neesmu 
pamanījis. 

Reizēm mums iet pavisam jautri, staigājam 
apkārt manam auto, plātīdamies ar rokām kā 
piedzērušies. Ceļu policisti jau nav nekādi 
briesmoņi, normāli puiši, kuriem arī savu reizi 
patīk humors. 

Iesaku pārējiem nedzirdīgajiem, kurus 
aptur, censties pajokot, nekādā ziņā nestrīdēties 
pretī, vispār izturēties ar labvēlību. Tas palīdzēs 
gan saprasties ar policistiem, gan tikt cauri ar 
mazāku sodu, varbūt tikai ar brīdinājumu."

raItIS oZoLS: "Reiz manu mašīnu 
apstādināja ceļu policija. Policists kaut ko 
runāja, es parādīju, ka nedzirdu. Viņš tomēr 
neatkāpās, cik redzams, runāja arvien skaļāk, 
it kā nesaprastu, ka esmu nedzirdīgs. Mašīnā 
bija arī mans dzirdīgais tēvs, viņš iejaucās un 
izskaidroja situāciju.

Vēl viens gadījums – mani apturēja, 
pārbaudīja dokumentus un kaut ko teica skaņu 
valodā. Atbildēju, ka nedzirdu. Viņš to saprata, 
apstaigāja auto, laikam meklēja, ko aizrādīt. 
Jautāja, kāpēc nav nedzirdīgā autobraucēja 
atšķirības zīmes (ar trīs punktiem). Pateicu, ka 

nedzirdīgo šoferu dienas un nedienas
IvarS KaLNIŅŠ

Nereti nedzirdīgiem šoferiem gadās kādi piedzīvojumi saskarē ar ceļu policiju. 
tāpēc nedzirdīgo savstarpējās sarunās tēma par tiem ir diezgan ikdienišķa. viens stāsta, 
ka policists reiz sazinājies zīmju valodā; cits atceras, ka nedzirdīgiem šoferiem nācies 
policistiem nospēlēt mēmo šovu, vēl kādu policists valodas barjeras dēļ palaidis bez soda, 
bet vienam otram nedzirdības dēļ ar nolūku piesējušies. 

„KS” rosināja nedzirdīgos autovadītājus pastāstīt savus piedzīvojumus uz ceļa arī 
citiem. atsaucās gan nedaudzi, pie tam daži lūdza neminēt viņu vārdu. 

te, lūk, viņu stāstījumi.
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Ikdienišķa situācija, kas aizsākas ar parastu apstāšanos, braucot pa 
šoseju, var pārvērsties nepatīkamu pārdzīvojumā, ja policists sāk uzdot 
jautājumus, bet autobraucējs novēršas, it kā neko nedzirdētu… 

„Nesaprašanās var gadīties, ja policists nenojauš, ka viņa priekšā ir 
nedzirdīgs cilvēks,” saka gaņjē, Kandādas Nedzirdīgo vides piekļuves 
organizācijas direktore, kuras darbinieki veic lielu izskaidrošanas darbu, lai 
visplašāko sabiedrību nodrošinātu ar informāciju par nedzirdības jautājumiem. 

Jāatzīst, ka nedzirdīgo spēja visu nolasīt no lūpām tomēr ir tikai populārs 
mīts (izdomājums). Tas var izraisīt nopietnus pārpratumus.

Vairums no angļu valodas skaņām veidojas dziļi mutes dobumā, kas padara 
tās īpaši grūti saprotamas, it sevišķi tiem, kam nav bijusi iespēja pašiem šīs 

skaņas izrunāt.
Lielai daļai nedzirdīgo 

cilvēku angļu valoda ir 
otrā, nevis dzimtā valoda 
tāpēc tās zināšanas līmenis 
ir visai zems. Dzirdīgie 
cilvēki turklāt domā, ka 
nedzirdīgie prot lasīt un 
rakstīt tikpat labi kā viņi. 
Nedzirdīgie, kārtojot savus 
ikdienas dzīves jautājumus 
nemaz tik bieži angļu 
valodu neizmanto, tāpēc                
dzirdīgajiem būtu jāsaprot, 
ka nedzirdīgo angļu valoda 
var nebūt augstā līmenī.

Amerikāņu zīmju valoda ir trīsdimensiju vizuālā valoda, kurai nav 
rakstiskās formas, - gaņjē turpina. Un patiesībā gramatiski tā ir daudz līdzīgāka 
franču valodai nekā angļu. 

"Bieži vien cilvēki uzskata, ka zīmju valoda ir angļu valodas īsā forma, 
bet tā tas nav,” viņa saka. Faktiski tā ir pilnīgi patstāvīga gramatiski izstrādāta 
konstrukcija.

Vides piekļuves organizācija noorganizēja apmācības, kurās piedalījās 
aptuveni 80 policisti. Nodarbībās tika izspēlētas dažādas standartsituācijas uz 
ceļa un sadzīvē, sastopot nedzirdīgos cilvēkus.

Līdztekus tam tika apspriests jautājums par surdotulku plašāku izmantošanu 
– kā viņus varētu iesaistīt policijas darbā, it īpaši ņemot vērā, ka profesionāla 
tulka pieejamību garantē Kanādas Cilvēktiesību un brīvību harta, kas stājās 
spēkā jau 1985. gadā.

Policijas virsnieki mācījās dažādas specifiskas lietas, piemēram, kā naktī 
pareizi izgaismot automašīnas salonu, lai neapžilbinātu nedzirdīgo, kurš mēģina 
no lūpām nolasīt policista teikto. Apmācības vadītāji devās uz nedzirdīgo 
komūnu, lai nedzirdīgajiem izskaidrotu, kā rīkoties dažādās situācijās, kad 
jāsastopas ar policiju (attēlā).

Kanādas policisti ieinteresēti saņemt jebkuru informāciju, kas viņiem 
varētu noderēt, strādājot uz ceļa. 

Policijā ir jābūt izstrādātiem dažādiem risinājumiem, komunicējot ar 
nedzirdīgajiem cilvēkiem, uzskata nodarbību organizatori. Jādara viss, lai pēc 
iespējas palīdzētu policijai tikt galā dažādās situācijās, sastopot nedzirdīgos.

Vides piekļuves speciālisti nodarbojas arī ar citām problēmām, piemēram, 
apmāca, kā rīkoties, ja tiek aizturēti slimi cilvēki un tiem uznāk uztraukuma 
lēkmes utt. Policistiem ir jābūt gataviem šādām situācijām, lai laikus izsauktu 
ātro palīdzību, jo vilcināšanās var izraisīt pat nāvi.

Apmācības ietver spēka un šaujamieroču pielietošanu, aizdomās turamo 
aizturēšanu un pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī izbraukuma treniņu 
programmas. 

Mācoties un pēc tam pildot savus pienākumus, policijas mērķis ir  palīdzēt 
risināt arī tās problēmas, kas rodas, strādājot ar nedzirdīgajiem.

Materiālus no interneta avotiem sagatavojis Pēteris Vilisters

kanāda: poLicija 
sadarbojas ar nedzirdīgo 

komūnu

no Tiesu zāles: 
spriedums pasludināTs

Pērnā gada aprīlī tv - 5 kanālā jau tika ziņots par 
to, ka rīgā, Imantā pastrādāta slepkavība. atkritumu 
konteinerā pie kāda daudzdzīvokļu nama no rīta bija 
atrasts paklājā ievīstīts vīrieša līķis.

Noskaidrojot upura personību, aizdomās turamie tika 
izskaitļoti gandrīz uzreiz, un tie izrādījās divi šī nama 
iedzīvotāji – civillaulībā dzīvojošie nedzirdīgie Jeļena 
Kedere un andis Meilus. 

Saskaņā ar policijas versiju dzīvoklī notikusi 
iedzeršana, kurā piedalījušies abi apsūdzētie un 
nogalinātais Andrejs gavriļuks, kurš īrējis istabu viņu 
dzīvoklī. Izcēlies strīds par to, ka Andrejs nav nomaksājis 
parādu par istabas īri. Strīdam saasinoties, Meilus smagi 
piekāvis savu bijušo klasesbiedru  Andreju un pēc tam 
viņu ar trīs naža dūrieniem kaklā nogalinājis. Vēlāk 
upuris ievīstīts paklājā un izmests atkritumu konteinerā. 
Šogad laikrakstā "Telegraf"  vēlreiz lasāms par šo traģisko 
notikumu. Te saīsināts pārstāsts.

Policija konstatē: pieaug nežēlīgu un bezjēdzīgu 
slepkavību skaits – sociālā un materiālā neapmierinātība, 
kā arī alkohola pārmērīga lietošana dara savu melno darbu.

Lietas izskatīšanas laikā apsūdzētie savu vainu 
nenoliedza, un paziņoja, ka:  „Gavriļuks mums traucēja 
dzīvot.”  Starp citu, kā tiesā atzīmēja vairāki liecinieki, 
nogalinātais patiešām nebūt nebija jauks cilvēks – viņš bija 
agresīvs,  ātri iekarsa dusmās un bieži konfliktēja ar Andi 
un Jeļenu. Tomēr policijai par šiem gadījumiem neviens  no 
viņiem nebija ziņojis. Tieši pretēji – viņi turpināja tikties, 
un gavriļuks ik palaikam viesojās apsūdzēto dzīvoklī.

savu vainu aTzina
Pirms tiesas sprieduma paziņošanas apsūdzētajiem 

tika dots beidzamais vārds. Pirmā savas tiesības izmantoja 
Jeļena Kedere, kas ar zīmju valodas tulka palīdzību  
paziņoja: „Esmu bārene, man nav neviena radinieka, 
turklāt esmu slima. Andis ir vienīgais man tuvais cilvēks. 
Es ļoti vēlos būt kopā ar Andi. Ja viņu notiesās, kur un kā 
man dzīvot? Man nav pat sava dzīvokļa. 

Mēs negribējām nevienu nogalināt, mēs ļoti 
atvainojamies Andreja radiniekiem. Lūdzu atbrīvojiet 
mūs, mēs ar Andi mierīgi dzīvosim kopā, atbalstot viens 
otru.”  

Pēc tam vārds tika dots Meilusam: „ Es saprotu, ka 
mūsu vaina bija tā, ka mēs iznesām līķi no mājas un uzreiz 
nepaziņojām policijai. Bet tāda izveidojās situācija. Mēs 
atzīstam savu vainu un ļoti nožēlojam izdarīto. 

Mēs ar Jeļenu vēlamies dzīvot kopā, nodibināt ģimeni 
un laist pasaulē bērnus. Lūdzu ievietojiet mūs speciālā 
iestādē, kur mēs varētu dzīvot kopā.”

par brāĻa slepkavību – 10 000 laTu!
Tomēr nogalinātā Andreja māsa Jeļena gavriļuka 

prasa tiesai bargi sodīt vainīgos. Savā runā viņa pateica 
īsi: „ Es uzskatu, ka tas, kas nogalinājis citu cilvēku, ir 
jāsaņem nopietns sods un viņam jāsēž cietumā. Ja viņam 
tiks piedots, tad nav zināms, cik noziegumus viņš vēl var 
pastrādāt.” Tāpat Jeļena gavriļuka lūdz tiesu piedzīt no 
vainīgajiem 10 000 latus kā morālo kompensāciju par 
brāļa  slepkavību. 

Sagatavojis: Pēteris Vilisters

No neoficiāliem avotiem: Tiesas spriedums 
pasludināts 25. februārī: A. Meilusam cietumā jāpavada 
11 gadi,  J. Kederei 10 gadi. 

Cienījamie lasīTāji!
 Kā jūs domājat, vai LNS būtu jāpievēršas pie Ceļu 

policijas vadības un jārunā par sadarbības iespējām? 
varbūt tiešām ceļu policisti izrādīs entuziasmu un vēlmi 
iemācīties vismaz pašas elementārākās nedzirdīgo zīmju 

valodas zīmes? 
vai jums būtu patīkami, ja ceļu policists, apturot 

jūsu auto un uzzinot, ka esat nedzirdīgs, zīmju valodā 
paskaidrotu, ko viņš no jums vēlas?
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"Sveic katru dienu ar mīlestību sirdī, 
un viss tev izdosies." o.Mandino
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mīļi sveicam
Dīvains, bet skaists šogad nāk 

pavasaris – baltas sniegpārslas vizuļo 
saulē, kas ik pa brīdim cenšas izkausēt 

lielās kupenas...
Un tomēr – tieši jūsu dzimšanas 

dienai par godu noteikti izsprauksies 
no zemes pirmās vizbulītes un savus 

zvaniņus skandinās sniegpulkstenītes.
Lai dzīvo sveiks! Lai smaidi, draugi 
un ziedi, lai veselība un dzīvesprieks 

ar jums vienmēr kopā! 

80
15. IV HELĒNa KoZLovSKa, 

Rīgas biedrība
20. IV vaNDa LāCE, Smiltenes

75
5.  IV FraNCIS MaUrIŅŠ, Rēzeknes
24. IV SPoDrĪtE BEINartE, Rīgas

70
7.  IV vELta CaPĻIGINa, Rīgas
8.   IV raISa torGovCEva, Rīgas
12. IV ILMārS HūNS, Liepājas
17. IV IrINa HorUNa, Rīgas
20. IV JUrIJS KrotKovS, Rīgas
26. IV BIrUta BrIEDE, Rīgas

65
8.  IV LIDIJa MIHaILova, Rīgas

60
6.  IV aIJa ĻEMEŠEvSKa, Rīgas
7.  IV GEorGIJS StrUPKa, Rīgas
7.  IV NIKoLaJS LUKINS, Rīgas
29. IV rEINIS JĒKaBSoNS, Smiltenes

50
5.  IV MIHaILS PUHovSKIS, Rīgas
8   IV NaDEŽDa SavENKo, Rēzeknes
20. IV  vEra SaMoŠKa, Kuldīgas

lnjo aiCina
Eiropas Nedzirdīgo jauniešu 

savienības (ENJS) nometne notiks 
š.g. 7.-18.jūlijā Lozannā, Šveicē. 

Nometnes mērķis – celt tiltu starp 
nedzirdīgajiem un dzirdīgajiem. 

Tās programmā: konferences, 
semināri, spēles, kultūras un sporta 
aktivitātes, atpūtas vakari, informatīvās 
sanāksmes par ENJS un tās Ģenerālo 
Asambleju. 

Dalības maksa: 250 eiro. 
Dalībnieku vecums: 18 – 30 gadi. 
Pieteikšanās termiņš:12.aprīlis. 
Plašāka informācija angļu valodā:   

      www.eudy2010.com . 

Ja vēlties piedalīties šajā nometnē, 
tad piesakieties LNJO pie K.Beisones-
Kuzminas, sūtot savu vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas datumu, T-krekla izmēru uz 
e-pastu alluringrose@inbox.lv

līdzjŪTības 
Mūžības viļņos nu veries, zilgani sārtos,
Šaubās un neziņā stāvot aizsaules vārtos.

Aizsaulē aizgājusi mūsu biedre Ingrīda 
rUDZĪtE (1929.21.05-2010.15.02)

bērnu veCāku un 
jauniešu ievērībai!
LNJo ziņo: Pasaules Nedzirdīgo 

federācijas jauniešu sekcijas (PNFJS) 
bērnu nometne šogad notiks 1. – 
8.augustā Margaritas salā, venecuēlā. 
Nometnes moto: „Jaunie pārveidos 
pasauli”. 

Tās programmā: semināri un lekcijas, 
spēles, atpūtas, kultūras pasākumi. 

Varēs apmeklēt dažādas tūrismu 
vietas – pilis, pludmales, ūdens atrakciju 
un dabas parkus, muzejus, vēsturiskus 
objektus utt. 

Vecums: dalībniekiem – 10 – 12 gadi; 
līderiem – 21 – 30 gadi. 

Dalība - bezmaksas.
Dalībnieku skaits ir ierobežots: 1 

meitene, 1 zēns un 1 līderis.
Pieteikšanās termiņš: 12.aprīlis. 
Ja vēlaties piedalīties šajā nometnē, 

tad piesakieties pie K.Beisones-
Kuzminas, sūtot e-pastu uz alluringrose@
inbox.lv 

Mūžībā devies mūsu biedrs vladimirs 
SaLCĒvIčS
 (1945.07.07-2010.07.02)

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

Rīgas biedrība

Cienījamie "prāTa spēles" dalībnieki!

Beidzot pienācis brīdis apkopot gala rezultātus 2009. gada "Prāta spēlei".
Piedaloties 9 kārtās, "KS" lasītāji - prātnieki savākuši dažādu punktu skaitu 

un, tos apkopojot, paveras šāda aina: a. Krasnovskai - 146 p., J. ozoliņam - 
146p., L. Pauniņai - 143., v. Pūcem - 138p., I.Palīcei - 137p., G. Skvarnavicam 
- 134p., P. Kārkliņam - 124p., J. Bočkānei - 119p., a. Nikiforovam - 108p., r. 
Eglei - 40p., r. Pūcem - 34p., I. Švagrei - 32p., v. Gārnim - 26p., J. Suslovai - 
19p.

Kādu brīdi apsvēru, ko darīt, ja ir vienāds punktu skaits. Pieņēmu lēmumu, ka 
tiks piešķirta dalīta 1. un 2. vieta abiem līdzvērtīgajiem spēles dalībniekiem.

Tādējādi uzvarētāji ar titulu "GUDrINIEKS -  2009" ir Juris oZoLIŅŠ 
(Kuldīga) un ausma KraSNovSKa (Rīga), kas saņem naudas balvu 15 Ls 
vērtībā - katrs.

Trešajā vietā - Līga PaUNIŅa (Rēzekne), viņai naudas balva - 10Ls vērtībā. Par 
balvu saņemšanu sazināties ar mani e-pastā: edavec@inbox.lv vai mob. 22307582.

aPSvEICaM uzvarētājus (attēlā: A. Krasnovska un J. Ozoliņš) un visus citus 
dalībniekus, kuri sūtīja mums atbildes, un arī tos, kas risināja uzdevumus mājās 
klusībā, sava prāta asināšanai, savam priekam.

Tas arī bija "Prāta spēles" galvenais 
mērķis un visu risinātāju ieguvums - prāta 
attīstība.

Zināšanai! Ar "Kopsolī" redakciju 
apsvērsim, vai turpināt šo spēli. 

Lūdzam sūtīt savus priekšlikumus uz 
redakciju kopsoli@lns.lv.

EDGarS vECKāGaNS, "Prāta spēles" vadītājs

pnf ziņo
No Pasaules Nedzirdīgo federācijas 

pienāk ziņas par šī gada kultūras 
pasākumiem Eiropā.
 Pasaules nedzirdīgo maģijas 

mākslas festivāls
23. - 30. maijā, Itālijā, Katolikā 

(Cattolica)
 Ziemeļvalstu Nedzirdīgo 

kultūras festivāls 28. jūnijā - 3. jūlijā, 
zviedrijā, Stocholmā

Nav tālu, varētu būt interesanti. 
Izmantojiet šo iespēju!




